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SAMENVATTING. 

Bij de vakgroep EME van de faculteit der Elektrotechniek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven wordt onderzoek gedaan aan een 
sprekende koortsthermometer. Er is gebleken dat visueel gehan
dicapten behoefte hebben aan een draadloos werkende, sprekende 
koortsthermometer. Daarom wordt er een methode ontwikkeld die 
uitgaat van een standaard digitale koortsthermometer. 
Dit verslag begint met een uiteenzetting over de werking van een 
dergelijke thermometer, zodat er een geschikte methode gevonden 
kan worden om de temperatuur-informatie af te kunnen lezen. 
Er zijn verschillende methoden onderzocht om de temperatuur af 
te lezen, zonder iets te veranderen aan de thermometer. De beste 
methode blijkt het detecteren van de cijfersegmenten op het LCD 
display met behulp van diskrete lichtgevoelige sensoren. Om 
voldoende ruimte te creëren voor het plaatsen van geschikte 
fotodiodes, wordt er een vergrote afbeelding van het display 
gemaakt. 
Om een zichtbare afbeelding van het display te krijgen, zal het 
display belicht moeten worden. Men moet hierbij een lens gebruiken 
die een afbeelding maakt zonder te veel onscherpte. Met de 
fotodiodes, die het verschil in lichtsterkte detecteren, 
veroorzaakt door de cijfersegmenten in het beeldvlak, moet er een 
betrouwbare detectie ontwikkeld worden. 
Aanvankelijk is dit geprobeerd, gebruik makend van één referentie 
sensor, en tien sensoren op de plaatsen waar de te detecteren 
segmenten afgebeeld worden. Wanneer de lichtsterkte in het gehele 
beeldvlak constant is, kan men de cijfersegmenten detecteren door 
het verschil in lichtsterkte bij de referentie en een segment 
sensor. 
Omdat een egale belichting van het beeldvlak niet gerealiseerd 
kon worden, wordt er gebruik gemaakt van het feit dat alle 
cijfersegmenten verdwijnen wanneer de thermometer wordt uitge
schakeld. Op deze manier is een betrouwbare detectie mogelijk, 
zelfs zonder referentie sensor. 
Nu duidelijk is dat het aflezen van de temperatuur mogelijk is, 
wanneer men gebruik maakt van een vergrote afbeelding van het 
display, moet het volgende nog gerealiseerd worden: 
- Ontwikkeling van een prototype. 
- Ontwikkeling van de microprocessor schakeling en software, die 
zorgt voor de verwerking van de signalen en de spraak. 
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Optical detection of numerals on an LCD display for the realisa
tion of a talking fever thermometer for the visually disabled. 

SUMMARY. 

Research on a talking fever thermometer is going on at Eindhoven 
University of Technology, division of Medical Electrical 
Engineering. It appears that visually disabled people stand in 
need of a talking fever thermometer. Therefore a method is 
developed using a standard digital fever thermometer. 
This report starts with a description of the working principle 
of such a thermometer, so that an appropriate way can be found 
to get the temperature information from the thermometer. 
Different ways to read the temperature, without modifying the 
thermometer, are investigated. The best way to do this, appears 
to be detecting the numeral segrnents on the LCD display with 
separate light sensitive sensors. In order to create enough space 
to place suitable photodiodes, a magnified image of the display 
has been made. 
To get a visual image of the display, one has to illuminate it 
and use a lens that makes an image without too much blurr. A 
reliable detection has to be developed, with the photodiodes that 
detect the difference in luminosity that is caused by the 
appearance of the numeral segrnents in the image. 
Initially an attempt has been made to realise this using one 
sensor as a reference, and ten sensors at the places where the 
segrnents, that have to be detected, are projected. If, on the 
whole image, the luminosity is constant, one can detect the 
presence of numeral segrnents by detecting the difference in 
luminosity between the reference sensor and the sensors at the 
places where the numeral segrnents are depicted. 
Because a uniform illumination of the image could not be realised, 
one has to use the fact that all numeral segrnents disappear at 
the moment the thermometer is switched off. In this way a reliable 
detection is possible, even without a reference sensor. 
Now that it is clear that detection of the temperature is possible 
using a magnified image of the display, the things that still have 
to be done are: 
- The development of a prototype. 
- Developing the microprocessor circuit and software that 
processes the detector signals and takes care of the speech. 
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1 INLEIDING. 

Wanneer een zieke voor consult naar de dokter belt, dan zal deze 
doorgaans als eerste naar de symptomen vragen. Een belangrijke 
bron van informatie voor een arts is dan meestal de lichaamstempe
ratuur van de zieke. Aan de hand daarvan wordt vaak bepaald, of 
er snel hulp nodig is, of dat er bij het maken van de reguliere 
bezoekronde een visite wordt gemaakt. 
Voor een blinde is het moeilijk, zelf de lichaamstemperatuur te 
bepalen. Daartoe bestaat er al wel een sprekende koortsther
mometer, maar dat is een apparaat waarbij de temperatuursensor 
met een kabel verbonden is aan een kastje. Dit hulpmiddel is 
voorzien van Engelse spraak, terwijl de spraakkwaliteit te wensen 
overlaat. De stichting HBS (Hulpmiddelenvoorziening voor Blinden 
en Slechtzienden) levert dit apparaat aan blinden. In de praktijk 
blijkt echter dat het hanteren van een temperatuursensor aan een 
kabel, voor blinden erg moeilijk is. 
Zodoende is er bij de vakgroep EME het verzoek binnengekomen een 
sprekende koortsthermometer te maken die contact loos werkt. 
Hiermee wordt bedoeld een losse koortsthermometer die, nadat de 
temperatuur is opgenomen, in een apparaat wordt gebracht dat de 
opgemeten temperatuur dan uitspreekt in goed verstaanbaar 
Nederlands of desgewenst in een andere taal. 
Er is door 2 HTS-studenten (J. Dhaeze en R. Meijer), die bij de 
vakgroep EME hun afstudeerproject gedaan hebben, een haalbaar
heidsonderzoek uitgevoerd [1]. Hieruit is mijn opdracht voort
gekomen. Deze houdt in: Het maken van een sprekende koortsther
mometer, uitgaande van een bestaande digitale koortsthermometer. 
Hierbij mag niets aan de bestaande thermometer veranderd worden. 
Het is de bedoeling de temperatuur die de thermometer aangeeft 
af te lezen en uit te spreken. 
Dit moet goedkoop gebeuren. De kans is dan namelijk groot dat 
het apparaat door het ziekenfonds vergoed wordt, zodat iedere 
blinde het kan aanschaffen. 
Wanneer het lukt een methode te ontwikkelen waarbij het LCD-scherm 
van de thermometer wordt afge lezen, verdient dit de voorkeur. Deze 
methode kan dan voor meer toepassingen gebruikt worden, omdat er 
talloze apparaten met een LCD-scherm zijn. 
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2 DE THERMOMETER. 

Als basis voor de sprekende koortsthermometer wordt een bestaande 
digitale koortsthermometer toegepast. J. Dhaeze en R. Mel]er 
hebben in het kader van hun haalbaarheidsonderzoek twee typen 
gebruikt [1]: De Philips HP 5311M en de Omron MC-7. Deze 
thermometers Zl]n goedkoop (ongeveer f 15,-) en gemakkelijk 
verkrijgbaar. De gebruiksaanwijzingen van deze thermometers zijn 
te vinden in de bijlagen 1 en 2. Het valt op dat de thermometers 
de temperatuur aangeven in honderdste graden, terwijl als 
nauwkeurigheid ±O.10 °C wordt aangegeven. Het heeft dus geen nut 
het tweede cijfer achter de komma af te lezen. Het feit dat het 
er staat zal wel te maken hebben met commerciële overwegingen. 
Deze thermometers zijn als volgt opgebouwd: 

meetsensor , bestUring " LCD-scherm 
---

./ 

Fig. 2.1: Opbouw Thermometer. [l,Fig. 2.2] 

- Meetsensor 
Als temperatuursensor fungeert een NTC-weerstand. De NTC-weer
stand is zo gekozen dat het verband tussen weerstandswaarde en 
temperatuur zo goed mogelijk lineair is, in de buurt van 37°C 
[1, F ig. 2. 3] . 

- Besturing 
De besturingsprint bevat de volgende onderdelen: 

* een spanningsgestuurde oscillator (VCO). Deze levert een 
blokspanning met een frequentie die rechtevenredig is met de 
temperatuur [I, bijlage 5]. 
* een frequentieteller . Deze bepaalt aan de hand van de 
frequentie van de blokspanning, de weerstandswaarde van de 
NTC-weerstand. 
* een geheugen dat de hoogst gemeten temperatuur onthoudt. 
* een display-besturing, die er voor zorgt dat de juiste 
gegevens op het display komen te staan. 

Deze onderdelen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één IC. 

- LCD-scherm [2] 
Er wordt een LCD gebruikt in de 'reflsctive mode'. Dit 
betekent dat er onder het display een diffuus reflecterende 
metalen reflector zit, die het licht weer terug door het display 
stuurt. Dit type is erg geschikt voor batterij gevoede apparaten 
omdat er geen batterij-vermogen gebruikt hoeft te worden voor 
verlichting. 
Een LCD bestaat uit 2 glasplaat jes met een onderlinge afstand 
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van 6 tot 10 pm. Op het binnenste oppervlak van de glasplaat jes 
zitten transparante elektroden die de vorm van de karakters 
bepalen. Tussen de elektroden en het vloeibaar kristal zit een 
oriëntatie laag, die zo gemaakt is dat ze de aangrenzende 
vloeibaar kristal moleculen onder een bepaalde hoek laat staan. 
De oriëntatie lagen zijn zo gemaakt, dat de vloeibaar kristal 
moleculen bij de onderste glasplaat 90° gedraaid staan ten 
opzichte van de moleculen bij de bovenste glasplaat. Er tussen 
in verandert de richting van de moleculen geleidelijk. Aan de 
buitenkant van het glas zitten polarisatiefilters. Zo'n 
polarisatiefilter heeft dezelfde polarisatie richting als de 
vloeibaar kristal moleculen aan de andere kant van de glasplaat. 
De polarisatierichtingen van de filters bij de twee glasplaten 
staan dus ook loodrecht op elkaar. Wanneer er geen elektrisch 
veld wordt aangebracht zorgen de vloeibaar kristal moleculen 
ervoor dat de polarisatie richting van het licht tussen de 
glasplaten 90 graden draait, zodat het licht beide filters kan 
passeren. 
Legt men een elektrisch veld aan, dan richten de moleculen zich 
naar dit veld. Licht dat het ene polarisatie filter passeert, 
houdt bij het passeren van het vloeibaar kristal dezelfde 
polarisatie richting en wordt geabsorbeerd door het andere 
filter. 
Er wordt dan geen licht doorgelaten op de plaats waar er een 
wisselspanning wordt aangelegd tussen twee elkaar overlappende 
elektroden, groot genoeg om de vloeibaar kristal moleculen te 
kunnen richten. 
Het LCD wordt aangestuurd met blokspanningen . Bij , direct drive' 
is er een aparte aansluiting voor elk segment, en één voor de 
common elektrode, die dan betrekking heeft op alle segmenten. 
Een segment is zichtbaar wanneer de blokspanningen van segment-

en commonelektrode in tegenfase zijn. Voor een segment dat 
onzichtbaar moet blijven, zijn de blokspanningen voor segment 
en common in fase. 
Voor het display van de thermometer, dat 37 segmenten heeft, 
betekent dit dat er bij 'direct drive' 38 aansluitingen nodig 
zijn. Om het aantal aansluitingen terug te brengen wordt het 
display gemul tiplext aangestuurd. De segmenten worden in groepen 
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bij elkaar genomen, en de common elektrode wordt zo verdeeld dat 
ieder segment in de groep een andere common elektrode krijgt. 
De multiplex-factor wordt gedefiniëerd als l:N, waarbij N staat 
voor het aantal common elektroden. 
Bij een display met 37 segmenten kan bij een multiplex-factor 
van 1: 4 het aantal aansluitingen gereduceerd worden tot 
r37/4l + 4 = 14. 

SG I SGL SGJ 

comlllOn 1 

comlllOn 2 

COllllllOn 3 

Fig 2.3: Cornmon elektroden en segmentgroepen bij een 8-segment 
cijfer. 

Als voorbeeld wordt hier uitgelegd hoe een 8 segment LCD 
aangestuurd kan worden met een multiplexfactor 1:3. In figuur 
2.3 is te zien hoe de common elektrode is verdeeld en hoe de 
segmenten in groepen bij elkaar zijn genomen. 
Een segmentgroep-signaal bevat de signalen voor drie verschil
lende segmenten (segmentgroep ) in tijd gemultiplext. Elk segment 
binnen één groep hoort bij een andere common elektrode. De 
commonsignalen selecteren beurtelings de segmenten binnen een 
groep. 
De common wordt geschakeld tussen 0 en S, de segmenten tussen 
D en -E, waarbij het segment uit is als de segmentspaning op 
het betreffende moment hoog is (D), en aan als de spanning laag 
is (-E) (Fig. 2.4). 
In figuur 2.4 zijn de signalen voor één segmentgroep gegeven. 

Comman selectie spann.l.ng 

S r- ~ ~ 

C<:''I\o.'O'1 1 
0 

S ,.... 
Com'llOn 2 

0 

S ~ r- r-
Com!'1on 3 

0 

Segment-groep spanning 
~ _ 0: uit 

-E: aan 

Resulterende segment spanning 

Segl!;ent a :::I] N 
S-DE~ 

0------------------Segment g 

Segment d :::1 P=J1 
(Segmenten a en d aan, guit) 

Fig 2.4: Gemultiplexte aansturing 8-segment cijfer. 
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Het spanningsverschil over de segmenten is het verschil tussen 
common- en segmentgroep-spanning. 
Het resulterende verschilsignaal heeft dan een grote amplitude 
(tussen -D en S+E) wanneer het segment aan is (segment a in 
figuur 2.4), en een kleine amplitude als het segment uit is 
(segment g in figuur 2.4). 

180 0 

1350 

Contrast-waarde 

11111111111 ~ lO 

~3J 

90 0 

270 0 

315 0 

Optimale 
kijkrichting 

Fig. 2.5: Contrast-waarde LCD. [2,Fig.13] 

Door het fabricageproces van onder andere de oriëntatie-lagen, 
biedt het LCD in een bepaalde kijkrichting het meeste contrast 
(Fig 2.5). Het contrast is het hoogst wanneer men naar het 
display kijkt onder een hoek waarvoor geldt dat ~ = 270° en a= 
10°. Men kan dus het beste 'van onder' naar het display kijken, 
bij een hoek a kleiner dan 20°. 
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3 DE INTERFACE. 

De gemeten temperatuur wordt opgeslagen in het IC op de be
sturingsprint (Fig. 2.1). wil men de temperatuur aflezen, dan 
zal men moeten meten aan de uitgang van dit IC, of moeten 
detecteren wat er op het display staat. Eén mogelijkheid is iets 
proberen op te vangen van de stroompjes die lopen in de draden 
tussen IC en display. Een andere mogelijkheid is het maken van 
een optische afbeelding van het display. Dit kan met behulp van 
een videokamera-achtig apparaat of met behulp van diskrete 
lichtgevoelige sensoren. Deze methoden zijn verder onderzocht. 

3.1 Elektromagnetische interface 

Theoretisch bestaat er de mogelijkheid, aan de hand van het 
magnetisch veld dat ontstaat ten gevolge van de stroompjes in de 
aansluitdraden van het display, te bepalen wat de gemeten 
temperatuur is. Er lopen op de besturingsprint van de Omron MC-7 
14 draden van het IC naar het display. (Fig. 3.1) Een stroom die 

Qrint LCD 
- - - - - '·_ ··ï]r·············································· .................. . 

IC 

:_ 11-, s 
! 

Figuur 3.1: Aansluitdraden LCD (schematisch). 

door de ene draad naar het display loopt en door een andere terug, 
veroorzaakt een magnetisch veld loodrecht op het printplaat je. 
De vraag is nu of er aan dit veld gemeten kan worden (buiten de 
thermometer), wat naar het display gestuurd wordt. Men moet 
daarvoor een spoeltje plaatsen, zo dicht mogelijk bij de 
aansluitdraden, evenwijdig aan de printplaat. De as van het 
spoeltje ligt dan evenwijdig aan het magnetisch veld. 
De elektroden in het LCD worden aangestuurd door een blokspanning 
met een frequentie van 40 Hz. Er z itten dus in het signaalspectrum 
ook hogere harmonischen. 
Door de aanwezigheid, vooral binnenshuis, van 50 en 100 Hz brom, 
is het niet verstandig om te proberen signalen te detecteren met 
een frequentie in de buurt van 50 of 100 Hz. 
Bovendien is het zo, dat de grootte van de geïnduceerde spanning 
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in de spoel rechtevenredig is met de frequentie waarmee het 
magnetisch veld varieert. 
Rekening houdend met het frequentiespectrum van de blokgolf, de 
hoeveelheid storing bij verschillende frequenties, en het feit 
dat de grootte van de geïnduceerde spanning frequentieafhankelijk 
is, kiest men dan een geschikte frequentie. 
Wanneer het op deze manier lukt een stroom te detecteren, dan 
moet men daarnaast, omdat de segmenten niet sequentiëel maar 
parallel worden aangestuurd, kunnen bepalen door welke draad er 
een bepaalde stroom loopt. 
wil men dit met 1 spoel detecteren dan moet men aan de geïndu
ceerde spanning bijvoorbeeld kunnen zien of een stroom nu door 
draad 6 of door draad 7 loopt (Fig. 3.1). Omdat men met 1 spoel 
de superpositie van deze twee velden meet, is het onmogelijk te 
detecteren door welke draad er een stroom loopt. Voor het gebruik 
van meer kleine spoeltjes is de ruimte te beperkt, omdat de 
aansluitdraden liggen binnen een oppervlak van 3 * 12 rnrn2

• 

3.2 Kamera-achtigeinterface. 

Een tweede methode is het aflezen van het LCD met behulp van een 
kamera. In eerste instantie werd hierbij gedacht aan het gebruik 
van een dynamisch RAM-IC als kamera [3 en 4]. Omdat geschikte 
DRAM-IC's niet meer verkrijgbaar ZlJn, is gekeken naar de 
mogelijkheden bij gebruik van een CCD (Charge Coupled Device). 

3.2.1 DRAM als kamera. 

Een DRAM wordt normaal gesproken toegepast als digitaal geheugen. 
In een DRAM geheugenchip worden de bits 
gerepresenteerd door een spanning op 
een MOS - condensator. Wil men een 1 
onthouden dan wordt de condensator 
opgeladen tot een bepaalde spanning 
(vaak 5 Volt). Bij een 0 wordt de 
condensator ontladen (0 Volt). Dit 
gebeurt door via de bitlijn de 
betreffende spanning (5 of 0 Volt) aan 
te bieden, en via de woordlijn de 
MOS-FET open te sturen (Fig. 3.2). 
Omdat de condensator niet ideaal is zal 
deze zijn lading verliezen. wil men het 
DRAM-IC als geheugen gebruiken, dan zal 
men de condensator steeds opnieuw moe
ten bi j laden . (' refreshen' ). Doet men 
di t niet dan zullen, na ver loop van 
tijd, alle enen veranderd zijn in nul-

1""-
v;eer
stand 

woordlijn 

bi tli jn 

MOS- FET 

conden-
sator 

Hletn·bl' 'kt d d d 'h Fig. 3.2: DRAM geheugen e 1J at e con ensatortJes un bit 
lading sneller verliezen naarmate er 
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meer licht op het IC valt, doordat de lekweerstand kleiner wordt 
door de generatie van ladingsdragers in het silicium. Wanneer men 
dus het hele geheugen vol met 'enen' schrijft dan zullen er, na 
een bepaalde tijd, op plaatsen waar veel licht is gevallen die 
enen veranderd zijn in nullen, terwijl er op de onbelichte 
plaatsen nog steeds enen staan. Na een bepaalde belichtingstijd 
(integratietijd) moet men het DRAM-geheugen dus weer uitlezen. 
Bij het lezen wordt het geheugen automatisch gerefreshed. Dit 
betekent dat er aan de uitgang steeds een logische 0 of 1 komt. 
Is de spanning op de condensator, op het tijdstip waarop gelezen 
wordt, hoger dan een bepaalde drempelwaarde, dan verschijnt er 
een 1 aan de uitgang, anders een o. Bij het uitlezen van het 
geheugen verkrijgt men dus een puur zwart-wit beeld. De 
hoeveelheid licht die als grens optreedt is afhankelijk van de 
tijd die verstrijkt tussen schrijven en lezen. 
Men kan meer helderheidsinformatie introduceren door een beeld 
met een aantal verschillende belichtingstijden op te nemen. Voor 
het aflezen van een LCD is een puur zwart-wit beeld echter 
voldoende. 
Om een DRAM te kunnen belichten is het noodzakelijk dat men het 
chip-oppervlak blootlegt. Een aantal jaren geleden waren er 
keramische IC's leverbaar, waarbij de chip afgedekt werd met een 
metalen kapje. Dit kapje was gemakkelijk te verwijderen, zodat 
het chip-oppervlak kon worden blootgelegd en belicht. Hierbij 
moest men er wel rekening mee houden dat de chip bij blootstelling 
aan de lucht corrodeert. Men zal de chip hiertegen moeten 
beschermen, bijvoorbeeld door hem te bedekken met een doorzichtige 
hars. 
Het probleem is echter dat deze keramische IC' s met metalen 
afdekkapje niet meer leverbaar zijn. Tegenwoordig zijn de chips 
ingegoten in kunststof. Ook de dunne draadjes die de chip 
verbinden met de pootjes van het IC zijn helemaal ingegoten. Het 
is niet gelukt het chip-oppervlak bloot te leggen zonder 
beschadiging van de verbindingsdraadjes of van het chip-oppervlak 
zelf. 

3.2.2 CCD als kamera. 

Omdat, zoals voorgaand beschreven, verkrijgbare DRAM-IC's voor 
deze toepassing niet geschikt zijn, is er gekeken naar een CCD 
als opnemer. Een CCD is (net als een DRAM) onder andere opgebouwd 
uit een groot aantal MOS-condensatortjes. 
Bij een CCD wordt op deze condensatortjes lading verzameld, die 
vrijkomt doordat er licht op de condensatortjes valt. Een foton 
creëert een elektron-gat paar, en omdat er over de condensator 
een elektrisch veld is aangebracht, zal de vrijgekomen lading 
bewaard worden op de condensator. Na een bepaalde belichtingstijd 
worden de ladinkjes die verzameld zijn op de condensatoren in een 
schuifregister geklokt. Een CCD is namelijk een schuifregister, 
waardoor de ladinkjes een voor een naar buiten geschoven kunnen 
worden [5]. 
Er zijn stuur- en kloksignalen nodig, om de ladinkjes naar buiten 
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te kunnen sturen. 
Uit een CCD komt dan een 'pulstrein' van ladinkjes, die verwerkt 
moet worden tot een video signaal, dat door een microprocessor 
verwerkt kan worden. 
Men zal dus stuur- en kloksignalen moeten genereren, die ervoor 
zorgen dat de gewenste 'pulstrein ' aan de uitgang van de CCD 
verschijnt. Daarnaast moet men deze pulstrein verwerken tot een 
signaal waaruit gemakkelijk de beeldinformatie gehaald kan worden. 
Men hoeft niet, zoals bi j CCD-kamera' s, te komen tot een standaard 
video-signaal. Een digitaal signaal, dat aangeeft of er op een 
bepaalde plaats wel of niet een displaysegment aanwezig was, is 
voldoende. 
Voor het genereren van de stuur- en kloksignalen, en voor een 
goede verwerking van de pulstrein is een uitgebreide schakeling 
nodig [6]1. Philips, bijvoorbeeld, raadt af zelf de besturings
signalen te genereren, omdat een zeer nauwkeurige afregeling 
vereist is. Zij levert de CCD-IC's compleet met besturings-IC's. 
Heeft men eenmaal een signaal dat informatie geeft over de 
helderheid van het beeld, dan zal men hierop een stuk patroon
herkenning moeten toepassen, om erachter te komen wat voor cijfers 
er op het display staan. Dit is een ingewikkelde methode om te 
detecteren welke cijfers er op het display staan. 

3.3 Diskrete lichtgevoelige sensoren als interface. 

a Om de hele beeldverwerking en patroonherkenning 
te omzeilen bij gebruik van een karnera, is er 

I
_I gekeken of het mogelijk is om met behulp van een 

f 9 b 
lichtgevoelige sensor (fotodiode, fototran
sistor) te bepalen of een bepaald cijfersegment 
op het LCD aan of uit is. Een cijfer is op-

1
liliiii

1 
gebouwd uit 7 segmenten (Fig. 3.3). Wil men, 
door te kijken naar de afzonderlijke segmenten, 

e _ C bepalen welk cijfer er staat, dan hoeven niet 
alle segmenten bekeken te worden. Wanneer men 
weet of de segmenten a,b,e,f en gaan danwel uit 

d zijn, dan kan hieruit worden afgeleid welk 
Fig. 3.3: BenoetIing cijfer- cijfer er staat. 
s~~t~. De 5 genoemde segmenten zijn allemaal nodig om 

eenduidig het cijfer te kunnen bepalen. Segment 
a is nodig om het verschil tussen een 1 en een 

7 te kunnen zien. Segment b voor het verschil tussen 6 en 8, 
segment e voor 8 en 9, f voor 3 en 9, en g voor 0 en 8. Wanneer 
men nu de cijfers 0 tlm 9 tekent zonder de segmenten c en d, dan 
is te zien dat ze allemaal verschillend zijn (Fig. 3.4). 
Men hoeft dus per cijfer maar 5 segmenten te bekijken. Wil men 

1Lit . 6 geeft een duidelijke uiteenzetting over 
voor het krijgen van een signaal uit een CCD, 
grondbeginselen van de signaalverwerkingsmethoden. 

de vereisten 
en over de 
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bij de Omron thermometer (temperatuurbereik 35.0 tot 42.0 °C) de 
temperatuur in tienden van graden weten, dan hoeft men alleen 
maar het aantal eenheden en het aantal tienden af te lezen. De 
tientallen kan men namelijk uit de eenheden afleiden (5 tlm 9 
levert voor de tientallen 3,0 tlm 2 levert 4). Men heeft dan aan 
2*5=10 opnemers voldoende. 
De Philips thermometer heeft een temperatuutbereik van 32.0 tot 
42.0 °C, zodat men hier wel moet detecteren welk tiental er staat. 
Een cijfer op het display beslaat een oppervlak van ongeveer 2.8 

-I -I I - - - I-I 1=1 I-I I I 1- I I - - 1- -- I 1 I 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fig. 3.4: Cijfers zonder de segmenten c en d. 

* 5 mm2
• Wanneer men zich beperkt tot gemakkelijk verkrijgbare en 

goedkope sensoren, dan moet men rekening houden met een sensor
diameter van minimaal 2 mm. Men heeft dus niet de mogeljkheid 
voldoende sensoren direct bij het display te plaatsen. Bovendien 
zou het ' dichtbouwen ' van het display met sensoren problemen geven 
met de belichting. Er is immers licht van buitenaf noodzakelijk 
om karakters op een LCD zichtbaar te maken. Er is daarom gezocht 
naar methoden om een ' koppeling' tot stand te brengen tussen 
displayen sensoren. 

3.3.1 Glasvezel als koppeling. 

Er is door R.Meijer en J.Dhaeze onderzoek gedaan naar een methode 
om met behulp van een glasvezel een koppeling te maken tussen een 
cij fersegment op het LCD en een optische sensor [1]. Hierbij 
wordt een uiteinde van een glasvezelbundel loodrecht tegen het 
belichte LCD geplaatst op de plaats van een cijfersegment. Aan 
het andere einde werd een fototransistor geplaatst. Zij gebruikten 
hiervoor een bundel met een diameter van 1 mm, opgebouwd uit 
honderd glasvezeltjes. Zij bereikten met hun detectieschakeling 
[l,Fig 5.5] een spanningsvariatie (segment aan of uit) aan de 
collector van ongeveer 100 mV op een spanning van 2 à 3 Volt 
(nauwkeuriger meetgegevens zijn mij niet bekend). De span
ningsvariatie die optreedt bij de detectieschakeling tengevolge 
van het aan of uit zi j n van een segment zal in het vervolg 
'logische slag' genoemd worden. 
Omdat zij (en ik) niet de mogelijkheid hadden, iedere glasvezel 
van de bundel netjes te kappen, zal de lichtinkoppeling niet 
optimaal zij n. Daarom heb ik, bi j gebruikmaking van dezelfde 
detectieschakeling , geprobeerd of het resultaat te verbeteren 
was bij gebruikmaking van één massieve vezel per segment. Hiervoor 
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werd een kunststof vezel gebruikt van het type ESKA CK40 [7]. Bij 
deze vezel is gemakkelijk een egaal oppervlak te krijgen waardoor 
de lichtinkoppeling beter zal zijn. Dit leverde geen verbetering 
op van de logische slag bij gebruikmaking van dezelfde detectie
schakeling. 
Een probleem bij gebruik van glasvezels is ook de belichting van 
het display. Men moet de glasvezels namelijk met behulp van een 
mal op de juiste plaats voor het display houden. Er wordt hiervoor 
een doorzichtige mal gebruikt waar de glasvezels in worden 
gelijmd. Hierdoor is een egale belichting van het display moeilijk 
te realiseren. Men zal dus voor de verschillen in lichtsterkte 
aan de verschillende glasvezels moeten corrigeren. 

3.3.2 Vergrote afbeelding. 

Een andere methode die onderzocht is, is het maken van een 
vergrote afbeelding van het display met behulp van een lens. 
Wanneer men het display enkele malen vergroot afbeeldt, heeft 
men in het beeldvlak voldoende ruimte voor het plaatsen van 
lichtgevoelige sensoren. Men heeft zo de ruimte voor een egale 
belichting van het display, en kan door te kijken of er een aantal 
displaysegmenten aan danwel uit zijn, bepalen welke cijfers er 
op het display staan. 
Wanneer het lukt met behulp van een eenvoudige lens een vergrote 
afbeelding te maken, en het daarbij mogelijk is het display goed 
te belichten, dan lijkt dit een goedkope methode om de aangegeven 
temperatuur te detecteren. 

3.4 Waarom geen galvanische koppeling? 

In principe is het mogelijk de signalen op de draden tussen IC 
en display te meten, wanneer men de thermometer open maakt. Aan 
de hand van de spanning aan deze draden kan men dan bepalen wat 
er op het display moet staan. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
er iets veranderd wordt aan de thermometer, zodat men er een 
connector op kan zetten. In de opdracht is deze methode uitge
sloten omdat men ofwel de fabrikant zover moet krijgen iets aan 
de thermometer te veranderen, ofwel zelf aan de thermometer moet 
sleutelen. 
Het eerste is uitgesloten omdat het naar verwachting niet om een 
grote serie thermometers gaat. 
Het tweede wordt niet gedaan omdat deze methode niet universeel 
is en omdat de meeste thermometers niet open gemaakt kunnen worden 
zonder ze te beschadigen. Het is eventueel wel mogelijk bij de 
Omron MC-7 het display te verwijderen en op de vrij gekomen plaats 
een connector neer te zetten. Dit werkt dan alleen voor die 
thermometer, maar omdat er dan geen display meer is, is eenvoudige 
controle op de werking van het apparaat niet meer mogelijk. 
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3.5 Verantwoordinginterface keuze. 

Er zijn 3 mogelijke interfaces bekeken, te weten: 
- Elektromagnetisch. 
- Kamera - achtig. 
- Diskrete lichtgevoelige sensoren. 

De elektromagnetische interface kan niet toegepast worden omdat 
het niet mogelijk is met 1 spoel de benodigde signalen te 
detecteren, en omdat voor gebruik van meer spoeltjes de beschik
bare ruimte te beperkt is. 
De kamera-achtige interface wordt niet toegepast omdat er dan 
een complex stuk beeldverwerking en patroonherkenning moet worden 
ontwikkeld. Dit zou eventueel wel gedaan kunnen worden wanneer 
er op een zeer goedkope manier (DRAM) een kamera gemaakt had 
kunnen worden. Omdat echter een CCD met besturing minimaal 300 
gulden kost, is deze methode niet toegepast. 
Blijft over de interface met behulp van diskrete lichtgevoelige 
sensoren, waarbij men voor de koppeling tussen LCD en sensor de 
keuze heeft tussen tussen glasvezel en een vergrote afbeelding. 
De ervaringen van J. Dhaeze en R. Meijer [1] leerden, dat men 
bij het gebruik van glasvezels met de volgende moeilijkheden te 
maken krijgt: 

De glasvezels moeten in een mal geplaatst worden wat een 
moeilijk en tijdrovend karwei is. 
- Omdat er een mal tegen het display geplaatst is, wordt een 
egale belichting van het display zeer bemoeilijkt. 
- Men 'kijkt' met één glasvezel niet alleen naar het te deteteren 
segment, maar daarnaast ook nog naar een aantal andere segmenten, 
waardoor de detectie ernstig verstoord wordt. 

Wanneer men, door het vergroot afbeelden van het display, 
voldoende ruimte creëert voor het plaatsen van de lichtgevoelige 
sensoren, dan kan men deze moeilijkheden voorkomen. 

De lens staat op een af stand van het display, zodat dit 
gemakkelijk belicht kan worden. 
- Wanneer de afbeelding van een goede kwaliteit is, kijkt men 
met één sensor alleen naar het te detecteren segment, en heeft 
men niet ook nog andere segmenten in beeld. 

Daarom is er gekozen voor het maken van een vergrote afbeelding 
van het display, om zodoende te kunnen detecteren welke cijfers 
er op het display staan. 
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4 AFBEELDEN VAN HET DISPLAY. 

Er is gepoogd een vergrote afbeelding van het display te maken, 
om zodoende te kunnen detecteren welke cijfers er op het display 
staan. Dit detecteren gebeurt dan met behulp van diskrete 
lichtgevoelige sensoren. 
De detectie is gemakkelijk wanneer men een egaal belicht beeldvlak 
heeft. Men kan dan met een referentiesensor de lichtsterkte in 
het beeldvlak meten, en aan het eventuele verschil in fotostroom 
tussen de referentie sensor en de 10 sensoren op de plaatsen waar 
de te detecteren segmenten afgebeeld worden, zien of een segment 
aan of uit is. 
In eerste instantie worden de volgende eisen aan de opstelling 
gesteld: 
- De vergrotingsfactor moet zodanig zijn, dat er voldoende ruimte 

is voor geschikte sensoren. 
- De opstelling moet compact blijven (lengte maximaal 25 cm). 
- De afbeeldingslens moet eenvoudig (goedkoop) zijn. 
- Er moet een zichtbare afbeelding gemaakt worden. 

Het blijkt dat bij fototransistoren de spreiding in fotostroom 
bij verschillende exemplaren van eenzelfde type erg groot kan 
zijn. Bij bepaalde typen kan het verschil een factor 2 bedragen. 
wil men een eenvoudige detectie, zonder regeling, dan mag er geen 
verschil in gevoeligheid zijn tussen de verschillende opnemers. 
Ook blijkt dat veel sensoren alleen gevoelig zijn voor licht dat 
loodrecht invalt. Wanneer men een plat beeldvlak wil gebruiken 
en niet alle sensoren exact wil richten zodat het licht loodrecht 
invalt, dan moeten de sensoren gevoelig zijn voor licht dat invalt 
onder een hoek tot 30° met de normaal. 
De eisen aan de sensor zijn dan: 
- Geen spreiding in fotostroom. 
- Goedkoop. 
- Gevoelig voor zichtbaar licht. 
- Compact. 
- Gemakkelijk verkrijgbaar. 
- Gevoelig voor licht invallend onder een hoek met de normaal 

tot 30°. 

De sensor die het best aan deze eisen voldoet is een fotodiode 
van het type BPW34. 

BPW34 op ware grootte 

Fig. 4.1: Plaatsing sensoren. 

De afmetingen van de detector zijn 4 * 5 
mm2 • Wanneer men de diodes plaatst zoals in 
figuur 4.1 dan moet de hoogte van het cijfer 
in het beeldvlak 20 mm zijn. Op het display 
van de Omrom MC-7 is een cijfer 5 mm hoog. 
Er moet dus een 4 keer vergrote afbeelding 
gemaakt worden. 
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4.1 Experimenten met het maken van een afbeelding. 

Er is op een optische rail in een donkere kamer geprobeerd of het 
mogelijk is op een eenvoudige manier een 4 keer vergrote 
afbeelding van het display te maken. 
Wil men een voorwerp vergroot afbeelden dan moet het zich bevinden 
op een afstand van de lens die ligt tussen 1 en 2 keer de 
brandpuntsafstand. Men krijgt dan een vergroot, reëel en 
geïnverteerd beeld. 
Beeld- en voorwerpsafstand kunnen berekend worden met de 
lenzenformule: 

l/v + l/b = l/f 

v: voorwerpsafstand 
b: beeldafstand 
f: brandpuntsafstand van de lens. 

( 4. 1 ) 

Bij een vergroting van 4 keer geldt dat b = 4*v. 

l/v + l/b = l/f = 5/(4v) = l/f = v = 5f/4 

De totale lengte van de opstelling wordt dan 6 t *f. 

b 5f. 

Er is gekozen voor een brandpuntsafstand van 30 mmo De lengte 
van de opstelling blijft dan beneden 20 cm, wat een acceptabele 
waarde is. 
Bij een lens met een kleine brandpuntsafstand zal ook de diameter 
van de lens klein blijven. Een kleine brandpuntsafstand verkrijgt 
men door de kromtestraal van de lensoppervlakken klein te nemen, 
waardoor natuurlijk de diameter van de lens beperkt wordt. De 
hoeveelheid licht die door de lens gaat zal dan ook beperkt 
blijven. 
De diameter van lenzen met een brandpuntsafstand van 30 mm is in 
de praktijk ongeveer 20 mmo Deze lenzen zijn gemakkelijk 
verkrijgbaar in verschillende vormen (symmetrisch, vlak-bol enz. ) . 

thermo
meter 

t = 30 mm 

t 

v=37.5 mm b=150 mm 
Fig. 4.2: Plaatsing afbeeldende lens. 

beeldvlak 
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Men krijgt hiermee een opstelling zoals in figuur 4.2. 
Omdat een LCD zelf geen licht geeft, zal men het display ook nog 
moeten belichten . Dit is in eerste instantie geprobeerd door 
naast de lens lampjes te plaatsen, waarbij ervoor gezorgd wordt 
dat het licht niet rechtstreeks op het beeldvlak kan vallen 

beeldvlak 

Fig. 4.3: Afbeelden van een belicht display. 

(Fig. 4.3). Men wil alleen licht op het beeldvlak dat door het 
LCD is heengeweest (Fig. 2.2) en dan door de lens op het beeldvlak 
geprojecteerd wordt, omdat alleen dit meehelpt aan de opbouw van 
het contrast. Licht dat rechtstreeks op het beeldvlak zou vallen, 
zal voor contrast vermindering zorgen. 
Er zijn hiervoor verschillende lichtbronnen gebruikt (o.a. 
buislampjes en LED's die een gerichte lichtbundel uitstralen), 
maar het is niet gelukt een afbeelding van het gehele display te 
maken. Er kon steeds maar een klein gedee 1 te van het dis lay 
zodanig belicht worden dat er een beeld zichtbaar werd. 
Een oplossing werd gevonden door met behulp van een diaprojector 
een egale lichtbundel te maken precies ter grootte van het display 
(Fig. 4.4). Dit lukte door voor de diaprojector een rechthoekig 
diafragma met dezelfde lengte-breedte verhouding als het display 
te plaatsen, en met twee (toevallig voor handen zijnde) con
vergerende lenzen (L1 en L2 ) dan een lichtbundel te maken, die 
in vlak v dan 22 * 8 mm2 groot is, hetgeen gelijk is aan de 
afmetingen van het thermometerdisplay. 

v 

' -

beeldvlak 

Fig. 4.4: Belichting met behulp van diaprojector. 

dia
projector 
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Het display van de thermometer wordt in de lichtbundel geplaatst, 
waardoor er dan recht voor het di s play geen ruimte meer is voor 
de lens waarmee de afbeelding gemaakt moet worden. Deze lens (L3 ) 

wordt daarom net onder de lichtbundel geplaatst (Fig 4.4). Het 
LCD biedt namelijk wanneer men 'van onderen' kijkt het meeste 
contrast (Fig. 2.5). 
Het display (voorwerpsvlak ) moet loodrecht op de lichtbundel 
staan, zodat het licht dat reflecteert op de buitenkant van het 
displayen op het kunststof beschermplaatje voor het display, 
niet door de lens gaat. Dit licht is namelijk niet door het 
display geweest en helpt dus niet mee aan de beeldvorming. Het 
zorgt alleen voor contrastvermindering. 
Met een dergelijke belichting lukt het een goed zichtbaar beeld 
van het gehele display te maken. 
In theorie moeten de afbeeldende lens en het beeldvlak vertikaal 
staan, zoal s aangegeven in figuur 4.4, wanneer het voorwerpsvlak 
vertikaal staat. Dit blijkt in de praktijk echter niet te werken. 
Men moet er nameli j k voor zorgen dat het hart van het display 
ligt op de optische as van de afbeeldende lens (L3 ). Met de 
ops telling uit figuur 4.4 kan geen scherpe afbeelding van het 
display gemaakt worden, omdat men dan punten uit het voorwerpsvlak 
tracht af te beelden die te ver naast de optische as gelegen zijn. 
Na de bovenstaande experimenten worden de eisen die aan de 
opstelling gesteld worden als volgt uitgebreid: 
- Het display moet belicht worden met een egale, lichtsterke 

lichtbundel. 
- Er mag geen licht door de afbeeldende lens gaan dat afkomstig 

is van reflecties buiten op het display. 
- De afbeeldende lens moet zo geplaatst worden dat er een scherpe 

afbeelding wordt verkregen. 
- De afbeeldende lens moet zo geplaatst worden dat de afbeelding 

een zo groot mogelijk contrast heeft (Fig. 2.5). 

In hoofd s tuk 5 wordt uitgelegd hoe een goede belichting van het 
display i s verkregen. In hoofdstuk 6 wordt beschreven waarom er 
met de ops telling uit figuur 4.4 geen scherpe afbeelding wordt 
verkregen, en hoe men dan wel een zo scherp mogelijke afbeelding 
krijgt. 
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5 BELICHTING VAN HET DISPLAY. 

Wanneer de detectie methode met een referentiesensor, zoals die 
op pagina 14 is beschreven, gebruikt wordt, is het wenselijk dat 
de lichtintensiteit in het beeldvlak overal gelijk is (bij 
uitgeschakelde thermometer). In ieder geval zal het verschil in 
lichtintensiteit in het beeldvlak kleiner moeten zijn dan het 
verschil segment aan of uit. 
Er wordt geprobeerd een egaal verlicht beeldvlak te krijgen door 
middel van een egale belichting van het thermometerdisplay. Er 
moet dus een egale lichtbundel gemaakt worden die het gehele 
display belicht, met een zodanige intensiteit dat er een goed 
zichtbare afbeelding ontstaat. 
Er zijn in de optica twee veel gebruikte methoden voor het maken 
van een egale lichtbundel. 
De eerste methode is het gebruik van een 'pinhole' met een lens 
op brandpuntsafstand. 
De tweede methode is het onscherp afbeelden van de gloeidraad van 
een lamp. 
- Een 'pinhole' is een gaatje met een diameter van enkele malen 
de golflengte van het gebruikte licht. Men maakt hiermee een zo 
goed mogelijke puntbron. Plaatst men een lens op brandpuntsafstand 
van deze puntbron, dan heeft men achter de lens een egale 
parallelle lichtbundel. Hierin kan men een rechthoekig diafragma 
plaatsen, zodat alleen het display belicht wordt (Fig. 5.1). 
Bij deze methode gebruikt men maar een zeer kleine fraktie van 

'U~----__ ~---------------~ thermometer 

f 

Fig. 5.1: Egale lichtbundel m.b.v. 'pinhole'. 

het licht dat de lamp produceert. Men kan, in de praktijk, met 
het licht dat komt door een gaatje met een diameter van 5 of 10 
~m een vlak van 32 * 88 mm2 (4 keer vergroot display) niet zodanig 
belichten dat er een goed zichtbare afbeelding ontstaat. Om 
bovenstaande reden is deze methode ongeschikt voor deze toepas
sing. 
- Bij de tweede methode heeft men een grotere lichtopbrengst. 
Het is namelijk mogelijk met behulp van een lens de gloeidraad 
van een lamp af te beelden op de plaats die men wil belichten. 
De belichting van het voorwerp zal dan natuurlijk verre van egaal 
zijn, omdat de contouren van de gloeidraad duidelijk te zien 
zijn. Plaatst men vervolgens de lamp dichter bij de lens, dan zal 
de gloeidraad onscherp afgebeeld worden. Door de onscherpte van 
de afbeelding levert dit een min of meer egale lichtbundel. Achter 
de lens wordt weer een diafragma geplaatst zodat alleen het 
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display wordt belicht. 
Om bij deze laatste methode een indruk te krijgen over de 
egaalheid van de lichtbundel wordt de lichtintensiteitsverdeling 
in het voorwerpsvlak gemeten met behulp van een fotodiode met een 
lichtgevoelig oppervlak van 2,75 * 2,75 mm2

• De meetschakeling is 
dezelfde schakeling zoals die voor de detectie van de segmenten 

y (mm) 
~ oppervlak display 

8r---------------~ 
b,~ - - - lichtgevoelig oppervlak 
~ • van fotodiode 

~'I 
~~~~~~~~~~~ 
Ol'" b&'I a 11 I'" .b ,jl ~Q 'l't x (mm) 

Fig. 5.2: Meetpunten lichtintensiteit ln voorwerpsvlak. 

gebruikt wordt. Deze zal in hoofdstuk 7 besproken worden. 
Er wordt gemeten in een o~pervlak ter grootte van het display 
van de Omron MC-7 (22 * 8 mm ). In figuur 5.2 wordt het lichtgevoe
lig oppervlak van de fotodiode op schaal weergegeven ten opzichte 
van het display. De gemeten waarden voor de fotostroom, genormeerd 
op 100, zijn weergegeven in bijlage 3, Tabel 1. De x- en 
y-coördinaten van de meetpunten zijn de coördinaten van het midden 
van het lichtgevoelig oppervlak van de fotodiode zoals weergegeven 
in figuur 5.2. 
Dezelfde meetwaarden zijn in figuur 5.3 grafisch weergegeven. 
uit figuur 5.3 kan men concluderen dat de egaalheid van de bundel 
niet erg groot is. Uitmetingen in het beeldvlak blij kt dat, 
wanneer een fotodiode geplaatst wordt op een plaats waar een 
segment afgebeeld wordt, de fotostroom 20 à 25 % daalt wanneer 
het segment zichtbaar wordt (zie metingen in Tabel 7.1). De 
verschillen in lichtintensiteit van de lichtbundel zullen dus 
veel kleiner moeten zijn, wanneer men met één referentie wil 
detecteren. Men moet er namelijk ook rekening mee houden dat er 
op het display krasjes en stofdeeltjes kunnen zitten, die de 
egaalheid van de afbeelding nog verder kunnen verstoren. 
Uit figuur 5.3 blijkt dat de variatie in lichtintensiteit al 
groter is dan het verschil segment aan of uit, bij de belich
tingsmethode met het onscherp afbeelden van een gloeidraad. Men 
heeft op deze manier (zonder te corrigeren voor het verschil in 
helderheid bij de verschillende sensoren) niet voldoende aan één 
referentie. 
Daarom is ook deze belichtings-methode niet geschikt voor deze 
toepassing. 
Er is daarom geprobeerd een egale belichting van het display te 
verkrijgen zonder gebruik van een lens. Plaatst men namelijk een 
lamp op enige afstand van het display, zonder dat zich er tussen 
lamp en display een lens bevindt, dan is het duidelijk dat het 
display redelijk egaal belicht zal worden, doch dat dit wel zal 
gebeuren met een lager rendement. 
Omdat er geen licht op het beeldvlak mag vallen dat niet door 
het display is geweest moet men er toch voor zorgen dat, zoveel 
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Fig. 5.3: Intensiteitsverdeling lichtbundel. (afbeelden 
gloeidraad) 

mogelijk, alleen het display belicht wordt. 
Uit experimenten blijkt dat wanneer men met de opstelling uit 
figuur 5.4 een lichtvlek maakt met een oppervlak van ongeveer 
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Fig. 5.4: Belichting zonder gebruik van een lens. 
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Fig. 5.5: Lichtintensiteitsverdeling bij belichting met de 
opstelling uit figuur 5.4. 

18 * 50 mm2
, dat dan het middelste stuk van 8 * 22 mm2 een helder

heidsverdeling heeft als in figuur 5.5 (Meetwaarden in bijlage 
3, Tabel 2). 
Om te verhinderen dat er ook licht naast het display valt, en 
dat de afbeeldende lens in de lichtbundel terecht komt, is er 
bij de afbeeldende lens een mat zwarte afscherming geplaatst (Fig. 
5.6). Deze afscherming heeft nauwelijks invloed op de egaalheid 
van de lichtbundel die het display belicht (Meetwaarden in bij lage 
3, Tabel 3). 
Men verkrijgt zo op een eenvoudige wijze een egale belichting 
van het display. Een nadeel hierbij is dat er een sterke lamp 
nodig is I voor het verkrijgen van een enigszins lichtsterke 
afbeelding. Er wordt dan ook een 100 Watt halogeen lamp als 
lichtbron gebruikt. 
Men heeft nu een gerichte lichtbundel, zodat het licht dat 
reflecteert buiten op het display gemakkelijk naast de afbeeldende 
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lens gericht kan worden, terwijl de lichtintensiteit maximaal 8 % 
var ieert in het gebied waar de te detecteren segmenten zich 
bevinden ( Meetwaarden bijlage 3, Tabel 3, 6 ~ x ~ 14). 
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6 PLAATSING EN KEUZE AFBEELDENDE LENS. 

Zoals in 4.1 is beschreven, krijgt men met de opstelling uit 
figuur 4.4 (afbeeldende lens vertikaal) geen scherpe afbeelding 
van het display. Men moet ervoor zorgen dat het hart van het 
display ligt op de optische as van de afbeeldende lens. 
De opstelling uit figuur 5.6 is gekozen, omdat men op die manier 
(het display loodrecht op de lichtbundel) het licht dat reflec
teert bui ten op het display, niet op het beeldvlak krijgt. 
Bovendien kijkt men 'van onder' naar het display, wat, zoals 
beschreven in hoofdstuk 2, een gunstige invloed heeft op het 
contrast van de afbeelding. De hoek a waaronder er naar het 
display gekeken wordt (zie fig. 2.3) is bij de opstelling uit 
figuur 5.6 ongeveer 25°. Deze hoek is te groot voor een optimaal 
contrast, maar kan wanneer men het display loodrecht belicht niet 
kleiner gemaakt worden, omdat de lens dan in de belichtende bundel 
terecht komt. 
Men zal nu moeten komen tot een opstelling waarbij er een scherpe 
afbeelding van het display gemaakt wordt, rekening houdend met 
het feit dat er alleen licht door de lens gaat dat door het 
display is heen geweest, en met het feit dat men naar het display 
moet kijken onder een hoek waarbij het contrast optimaal is. 
Omdat een ideale lens niet bestaat en men zodoende bij het gebruik 
van lenzen te maken zal hebben met lensfouten (aberraties), is 
onderzocht met welke lens fouten men rekening moet houden en hoe 
men voor deze fouten zo goed mogelijk kan corrigeren. 

6.1 Lensfouten. 

Bij het maken van lenzen gaat men uit van een eerste orde 
benadering. Deze gaat op zolang sina"" a (a is de hoek tussen de 
normaal op het lensoppervlak en de lichtstraal). Gaat de 
vergelijking sina"" a niet op dan heeft men te maken met aberraties. 
Deze aberraties kan men onderverdelen in verschillende soorten. 

. ~chromatisch ~sferische aber. 
Aberratles onscherpte --coma 

~monochromatisché . '-....... astigmatisme 
--"'vervormlng 

Fig 6.1: Onderverdeling van aberraties. 

Zoals in figuur 6.1 aangegeven, kan men in eerste instantie 
onderscheid maken tussen chromatische en monochromatische 
aberraties. Het is bekend dat de breking van de lichtstraal 
afhankelijk is van de golflengte van het licht (b.v. kleurschif
ting bij een prisma). Op de afbeelding van het display heb ik 
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echter geen kleurschifting kunnen constateren. Bovendien zlJn de 
gebruikte sensoren maar in een beperkt gedeelte van het zichtbare 
golflengte gebied gevoelig [12, pag. 115]. Zodoende worden 
chromatische aberraties verder buiten beschouwing gelaten. 
Ook wanneer men licht van slechts één golflengte heeft, zijn er 
nog aberraties. Deze kan men dan weer onderverdelen in aberraties 
die onscherpte veroorzaken en aberraties die een vervormd beeld 
geven. Nu is een vervormd beeld voor deze toepassing niet 
hinderlij k. Men hoeft slechts te detecteren of een bepaald segment 
wel of niet aanwezig is. Het hindert hierbij niet wanneer het 
segment niet meer zijn eigenlijke vorm heeft, zolang het maar 
scherp en steeds op dezelfde plaats wordt afgebeeld. 
Bij een onscherpe afbeelding zal echter het verschil licht-donker 
kleiner worden (vervagen), zodat een segment moeilijker te 
detecteren is. Onscherpte is dus de grootste storende factor. 
Onscherpte heeft drie primaire oorzaken: 
- De eerste is sferische aberratie. 
Bij een ideale lens wordt een evenwijdig invallende lichtbundel 
in één punt gefocusseerd (brandpunt). In praktijk blijkt dit niet 
het geval. Het brandpunt wordt daarom gedefinieerd als het punt 
waar een evenwijdig invallende lichtstraal, na buiging door de 
lens, de optische as snijdt, waarbij de hoogte h waaronder de 
straal invalt naar nul nadert (Fig. 6.2). Valt de straal hoger 

brandvlak 

Fig. 6.2: Sferische aberratie. 

in dan zal de uittredende straal de optische as dichter bij de 
lens snijden. Dit verschijnsel heet sferische aberratie. In het 
brandvlak wordt een evenwijdig invallende bundel dan niet tot een 
punt gefocusseerd, maar krijgt men een lichtvlek. In figuur 6.2 
ziet men dat de kleinste fout wordt gemaakt in vlak A, dat dichter 
bij de lens ligt. Met kleinste fout wordt bedoeld dat de 
onscherpte (diameter van de lichtvlek) minimaal is. 
- De tweede aberratie is coma. 
Dit is ook een vorm van sferische aberratie maar dan voor af te 
beelden punten naast de optische as. Dit wordt duidelijk gemaakt 
met behulp van figuur 6.3. Deze figuur is gemaakt met behulp van 
een computerprogramma [16] dat de stralengang berekent door steeds 
op de lensoppervlakken de breking van de lichtstraal uitte 
rekenen. De afmetingen van de lens, zoals die zijn ingevoerd in 
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sferische aberratie 

v b 

Fig. 6.3: Coma en sferische aberratie. 

het programma, zijn de afmetingen van de lens die bij de 
experimenten (4.1) gebruikt is [8, pag. B2]. De voorwerps-en 
beeldafstand zijn zo gekozen dat er volgens de lenzenformule 
(4.1) een 4 keer vergrote afbeelding zou moeten ontstaan. 
Men ziet in figuur 6.3 dat de stralen afkomstig uit één punt in 
het voorwerpsvlak, niet in het beeldvlak in één punt samenkomen. 
Er ontstaat dus een onscherpe afbeelding. De onscherpte voor een 
punt naast de optische as is groter dan voor het punt op de 
optische as. Dit tengevolge van coma. 
In figuur 6.3 is ook te zien dat het punt waar de kleinste fout 
gemaakt wordt dichter bij de lens ligt dan het berekende 
beeldpunt. Dit was ook te zien bij de experimenten. Het scherpste 
beeld wordt verkregen bij een beeldafstand kleiner dan de 
berekende beeldafstand (135 i.p.v 150 mm). 
- De derde primaire fout is astigmatisme. 
Dit houdt in dat een plat voorwerp niet op een plat vlak scherp 
wordt afgebeeld, maar op een gekromd vlak (Fig 6.4) . Om verwarring 

v b 

Fig. 6.4: Astigmatisme. 
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te voorkomen: Het astigmatisme dat hier aan de orde is, is de 
lens fout ' oblique' astigmatisme [9, pag. 114], hetgeen iets anders 
is dan axiaal astigmatisme, waar men het over bij cylindrische 
lenzen die onder andere gebruikt worden voor het corrigeren van 
de oogfout astigmatisme. 

6.2 Corrigeren voor lensfouten. 

Een eerste correctie die werd uitgevoerd is ervoor zorgen dat 
het midden van het thermometerdisplay op de optische as van de 
afbeeldende lens komt te liggen (F ig. 6.5). De fouten zij n 

Fig. 6.5: Display op optische as. 

Fig. 6.6: Scherpe afbeelding van het display. 
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namelijk minimaal wanneer men werkt met kleine hoeken ten opzichte 
van de optische as (voorwerpspunten dicht bij de optische as). 
De hoek a (Fig. 6.5) wordt in de praktijk ongeveer 25°. De lens 
kan namelijk niet hoger geplaatst worden, omdat hij dan voor het 
display komt, zodat dit niet meer recht van voren belicht kan 
worden. Figuur 6 . 6 geeft een indruk van de scherpte van het beeld 
wanneer er op deze manier een afbeelding wordt gemaakt. 
Zet men de lens en het beeldvlak recht, zoals in figuur 4 . 4, dan 
is er op het beeldvlak niets meer te herkennen van de cijfers op 
het display. Om een indruk te geven van de onscherpte is er een 
afbeelding gemaakt (Fig. 6.7) waarbij de hoek a (Fig. 6.5) is 

Fig. 6.7: Onscherpe afbeelding van het display. 

teruggebracht tot ongeveer 15° . 
Vervolgens kan men sferische aberratie minimaliseren door de vorm 
van de lens goed te kiezen. Zorgt men ervoor dat de breking van 
de lichtstraal aan beide lensoppervlakken gelijk is (Fig. 6.8), 
dan zal de sferische aberratie minimaal zijn [9]. Men mini
maliseert hiermee ook coma, dat immers een speciale vorm van 
sferische aberratie is. Een lens die op deze manier ontworpen 
wordt heeft de zogenaamde 'beste vorm'. 
wil men een afbeelding 1 op 1 maken dan heeft een symmetrische 
lens de 'beste vorm'. De breking aan beide lensoppervlakken is 

Fig. 6.8: Lenzen met 'beste vorm'. 
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dan immers 
afbeelden, 
(F ig. 6.8). 

gelijk. wil men een voorwerp in het oneindige 
dan heeft een vlak-bolle lens de 'beste vorm' 

Bij het berekenen en tekenen van optische stelsels wordt 
gebruik gemaakt van het rechthoekig x-y-z assenstelsel. 
Hierbij ligt de z-as die met de optische as samenvalt 
horizontaal. Gebruikt men één lens dan ligt die bij z = o. 
De positieve richting van de z-as wordt bepaald door de 
voortplantingsrichting van het licht in de voorwerpsruimte. 
Deze richting wordt over het algemeen van links naar rechts 
gekozen. De voorwerpsafstand zal dus een min-teken krijgen. 
Verder zal bij een biconvexe lens de straal van het linker 
lensoppervlak een positief teken hebben, en die van het 
rechter oppervlak een min-teken. 

De beste vorm voor de lens kan bepaald worden met behulp van de 
'Cöddington Shape factor' en de 'Coddington position factor'. [9 
en 10]. Aan de hand van de voorwerps- en beeldafstand (volgens de 
lensformule 4.1) in de gebruikte opstelling, bepaalt men de 
'Coddington Position factor' P. 

b + v 
P = ( 6 . 1 ) 

b - v 

b beeldafstand 
v voorwerpsafstand 

Een lens heeft de ' beste vorm' wanneer de ' Coddington Shape 
factor' S, voldoet aan: 

S 

waarbij 

2 (n2 
- 1) 

* P (lens in lucht) ( 6 • 2 ) 
n + 2 

S = ( 6 . 3 ) 
R2 - R1 

n = brekingsindex van het lensmateriaal (bij glas n=1,53) 
R1 , R2 = kromtestraal van het lensoppervlak 

150 + -37.5 
Voor de opstelling uit figuur 6.5 geldt: P = 0.6 

150 - -37.5 

Men zal dus een lens moeten kiezen waarbij: 

2 (1.53 2 -1) 
S - - * 0.6 = -0.46 

1.53 + 2 
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~ R1 (mm) R2 (mm) S 
[ 8 ] [ 8 ] 

.-------f\ R1 

R-;--y.----- 32 -32 0 

~ Cl:) -17 -1 

V' 17 - Cl) 1 

Tabel 6.1: Coddington Shape factor van standaard lenzen. 

Omdat het laten maken van een zelf ontworpen lens erg duur is, 
wordt er hier alleen gebruik gemaakt van standaard verkrijgbare 
lenzen. Men kan dan kiezen tussen een symmetrisch biconvexe lens 
of een vlak-bolle (bol-vlakke) lens. In Tabel 6.1 staan de waarden 
van S voor de verschillende soorten lenzen. 
Het optimum (S = -0.46) ligt dus ongeveer tussen een symmetrische 
en een vlak-bolle lens. 
Er is gebruik gemaakt van lenzen van Spindier & Hoyer [8]. Dit 
zijn glazen lenzen van een goede kwaliteit. De symmetrisch 
biconvexe lens kost f41,- en de vlak-bolle lens f33,-. Beide 
lenzen zijn in de opstelling gebruikt, en er is geen verschil 
geconstateerd in de scherpte van de afbeelding. 
Omdat de vlak-bolle lens goedkoper is, is deze in het vervolg 
gebruikt in de opstellingen. 

Wanneer men voor de gevolgen van astigmatisme wil corrigeren, 
zal men de sensoren moeten plaatsen op een gekromd beeldvlak. 
Wanneer de sensoren op een printplaat gemonteerd worden, is dit 
niet mogelijk. Men zal dan, door de plaatsing van het beeldvlak, 
ervoor moeten zorgen dat gemiddeld genomen de onscherpte minimaal 
is bij de segmenten die men moet detecteren. Omdat de onscherpte 
ten gevolge van astigmatisme bij de gebruikte opstellingen niet 
erg groot is, voldoet deze vorm van correctie. 

Tot nu toe is er steeds van uitgegaan dat het display loodrecht 
belicht wordt, zodat het licht dat reflecteert buiten op het 
display weer recht teruggaat. Men moet dan naar het display kijken 
onder een hoek van minimaal 25° (Fig. 6.5), omdat anders de lens 
voor het display komt en in de lichtbundel. Voor een optimaal 
contrast moet deze hoek 10° zijn (Fig 2.3). Bovendien is bij de 
opstelling uit figuur 6.5 de voorwerpsafstand niet voor alle 
punten op het display gelijk, omdat voorwerpsvlak en lens niet 



33 

evenwijdig geplaatst zlJn. 
Dit is te verbeteren wanneer men de opstelling uit figuur 6.9 
gebruikt. Hier zorgt men ervoor dat de optische as van de 

thermo
meter 

37.5 mm . 135 mm 

Fig. 6.9: Opstelling met belichting schuin. 

beeld 

afbeeldende lens horizontaal staat. Het hart van het display 
snijdt de optische as, en het display wordt 10° gekanteld, zodat 
het contrast van de afbeelding optimaal zal zijn. De onscherpte 
van de afbeelding neemt niet merkbaar toe door de geringe 
kanteling van het display. Belicht men het display nu zoals in 
figuur 6.9, dan zal door de kanteling van het display het licht 
dat direct reflecteert gemakkelijk buiten de afbeeldende lens 
gehouden kunnen worden. Omdat het display verzonken ligt in de 
thermometer zal, bij een schuine belichting, de onderkant van het 
display niet belicht worden. Dit is geen probleem omdat segment 
d (Fig. 3.3) toch niet bekeken hoeft te worden. 
Op het oog is er geen verschil in beeldkwaliteit te constateren 
tussen de opstellingen uit figuur 5.6 en 6.9. uit metingen aan 
de detectoren zal daarom moeten blijken met welke opstelling men 
het beste een detectie met één referentiesensor kan realiseren. 
De detectie methode wordt behandeld in hoofdstuk 7. 
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7 DETECTEREN VAN AFGEBEELDE DISPLAY-CUFERS. 

Men moet uiteindelijk zover komen dat de temperatuur die de 
thermometer aangeeft wordt uitgesproken. Dit spreken gebeurt met 
een spraakchip gekoppeld aan een microprocessor. 
Een goede kombinatie, zo blijkt uit soortgelijke projecten, is 
een 80C31 microprocessor, waar een PCF8200 spraakchip aan 
gekoppeld wordt. 
Men zal dus moeten komen tot een detectie waarbij de informatie 
over de aangegeven temperatuur als een logisch signaal aangeboden 
wordt aan de microprocessor. 
Als lichtgevoelige sensoren worden fotodiodes van het type BPW34 
gebruikt. Deze voldoen het best aan de eisen zoals die op pagina 
17 genoemd zijn. Het bepalen van de fotostroom gebeurt met de 
schakeling uit figuur 7.1. 

Op-Amp: TLC27L4 

v 1 u 

Fig. 7.1: Detectie schakeling. 

Bij de schakeling uit figuur 7.1 is de sperspanning over de diode 
o Volt. Dit zorgt ervoor dat de donkerstroom van de fotodiode 
minimaal is [12]. De Op-Amp is van het type TLC27L4. Deze heeft 
een ingangsimpedantie van 1 TQ [13]. Door de hoge ingangsimpedan
tie kan men R voldoende groot kiezen om het signaal te kunnen 
versterken. 
Parallel aan de weerstand R kan eventueel nog een condensator 
worden geplaatst. De gebruikte lichtbron wordt namelijk met een 
wisselspanningsbron gevoed, waardoor de fotostroom een 100 Hz 
rimpel heeft. Deze kan weggefilterd worden door de condensator 
parallel aan de weerstand te zetten, zodat men een laagdoorlaat 
filter krijgt. 
Men heeft bij een vier keer vergrote afbeelding voldoende ruimte 
voor het plaatsen van de sensoren (Fig. 4.1). Een cijfersegment 
op het display is 0.8 nun breed, en wordt dus 3.2 nun breed 
afgebeeld. Door de geringe mate van onscherpte zijn de randen van 
het afgebeelde segment echter iets vervaagd. Omdat de fotodiode 
een lichtgevoelig oppervlak van 2.75 * 2.75 mm2 heeft, is het 
beter niet het gehele oppervlak te gebruiken. De plaatsing van 
de sensoren moet dan namelijk zeer nauwkeurig gebeuren. Om deze 
reden worden de sensoren afgedekt met een metalen plaatje waarin 
gaatjes geboord zijn met een diameter van 1 mmo Men heeft zodoende 
meer speling bij het plaatsen van de sensoren. Deze gediafrag
meerde sensor wordt in de schakeling uit figuur 7.1 gebruikt voor 
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het detecteren van de cijfersegmenten. Ook voor alle volgende 
metingen in het beeldvlak is deze gediafragmeerde sensor gebruikt. 
Voor de metingen in het beeldvlak heeft R een waarde van 10 MQ 
en C, indien gebruikt, van 10 nFo De waarde van Vu varieert dan, 
afhankelijk van de opstelling, tussen -0.3 en -1.5 Volt. 
Voor de metingen in de lichtbundel (Hoofdstuk 5) werd voor Reen 
potmeter van 10 kQ gebruikt. Deze werd zo ingesteld dat er op de 
voltmeter zo goed mogelijk met een volle schaal gewerkt werd. De 
weerstandswaarde lag hierbij tussen 5 en 10 kQ. De fotodiode werd 
daar zonder diafragma gebruikt. 

7.1 Detectie met een referentie sensor. 

De eerste metingen aan de afbeelding van het display leerden dat 
de hoeveelheid licht op het beeldvlak sterk afhankelijk is van 
de hoek waaronder de thermometer geplaatst is (Fig. 5.6). Bij de 
opstelling uit figuur 5.6 wordt de thermometer zo gericht dat het 
licht dat reflecteert op het kunststof beschermplaatje voor het 
display net boven de afbeeldende lens gericht wordt. 
Globale metingen leerden dat de fotostroom, op één plaats op het 
beeldvlak, tot 40% varieert bij enkele graden verdraaiing van de 
thermometer. Men kan dus, wanneer het apparaat in veelvoud 
geproduceerd wordt, alleen aan de grootte van de fotostroom niet 
zien of een segment afgebeeld wordt op een sensor. Een detectie 
met een vaste drempel is hier dus niet mogelijk. 
Men zal gebruik moeten maken van een referentie sensor die de 
lichtsterkte in het beeldvlak meet. Is deze lichtsterkte in het 
hele beeldvlak gelijk (wanneer er geen cijfers op het display 
staan) dan is de detectie eenvoudig (Pag. 17). De licht
intensiteitsverdeling in het beeldvlak is daarom gemeten met de 
schakeling uit figuur 7.1. Er werd hiervoor de gediafragmeerde 
sensor gebruikt. Er werd niet in het hele beeldvlak gemeten, doch 
slechts in het gebied waarin de twee te detecteren cijfers worden 
afgebeeld. Dit is weergegeven in figuur 7.2 (Het display wordt 

y (mm) 
~2 ra d, di ~3 

~~,~~FO(J 1.2- in 
Ib ,b ~ ~ 
10 t, ~~' ~b, f2~ ~~~ b~ ilO 
4 ~ ~ .'-1 

Cl, Q:l 

0 \0 lO,,~ À' ~" 31 't4 't~ ~ Gu 1° ~o ;,13 x (mm) 
.. 

Fig. 7.2: Afbeelding display (te detecteren segmenten gearceerd) . 
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door de lens, ruimtelijk gezien, geïnverteerd afgebeeld). 
De metingen zijn uitgevoerd met de opstelling uit figuur 5.6 
(belichting loodrecht). De meetwaarden staan, genormeerd op 100, 
in bi j lage 4, Tabel 1, en zi j n graf isch weergegeven in figuur 7.3. 
Hieruit blijkt dat de egaalheid van de belichting flink verslech-

Intensiteit 

! * 100 % 
Imax 

bv 

100 

30 

Fig 7.3: Lichtintensiteitsverdeling beeldvlak (opstelling uit 
figuur 5.6) 

tert bij het afbeelden van het display. De variatie in helderheid 
van de belichtende bundel ter plaatse van het thermometer-display 
was namelijk maar 8 % in hetzelfde gebied (Fig. 5.5 en Bijlage 
3, Tabel 3). 

wanneer er een 
het beeldvlak. 
(F ig. 7.2). In 

Verder is g emeten hoeveel de fotostroom afneemt 
cijfersegme nt afgebeeld wordt op een sensor in 
Di t is gemeten voor de segmenten e 1, g1 en c1 
tabel 7.1 staan de gemeten waarden voor V . 
Hieruit blijkt dat met de opstelling uit figuur 5.6 detectie met 
één referentie niet mogelijk is, tenzij men voor de verschillen 
in helde r heid corrigeert. Dit zou bij voorbeeld gedaan kunnen 
worden door bij de verschillende detectieschakelingen de waarde 
van R aan te passen, zodat de waarde van Vu voor elke detector 
gelijk wordt (bij uitgeschakelde thermometer). Een dergelijke 
correctie moet echter, zo mogelijk, vermeden worden. 
De egaalheid van de afbeelding verbetert wanneer men de opstelling 
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~t e, g, c, 

Vu (Volt) (Fig. 7 . 1 ) 
segment uit -0.59 -0.61 -0.64 

Vu (Volt) (Fig. 7 . 1) 
segment aan -0.45 -0.46 -0.51 

afname Vu 24 % 25 % 20 % 

Tabel 7.1: Afname fotostroom bij segmentdetectie. 

uit figuur 6.9 (belichting schuin) gebruikt (Fig. 7.5). Ook hier 
bleek echter dat detectie met slechts één referentie niet haalbaar 
is. Daarom is gekeken of een betrouwbare detectie mogelijk is bij 
gebruik van vier referentie opnemers. Per cijfer wordt één 
referentie (1 en 3) voor de segmenten e en g gebruikt, en één 
referentie (2 en 4) voor de segmenten f, a en b (Fig. 7.4). 

y (mm) 

d, 
- - ~O ~ - " ... .- - ~- -1' ~-;" - -

-
e, 0 J \ 1(, 0 Cl I I -

- ~,~~" ~~ - -f,tB", l1J - - -

-- - - -
a , 

]
0 30 ~g X (mm) 

) 
o 10 

Fig. 7.4: Plaatsing referenties in afbeelding display. 

In figuur 7.4 is t e zien op welke plaatsen de gaatjes geboord 
zijn in de metalen plaat die de fiotodiodes afdekt. 
Ook bij de opstelling uit figuur 6.9 is weer de licht
intensiteitsverdeling in het beeldvlak gemeten. De meetwaarden 
staan, genormeerd op 100, in bijlage 4, Tabel 2, en zijn grafisch 
weergegeven in figuur 7.5. 
Wanneer men kijkt in het gebie d waarin referentie 2 en de 
segmenten f" a, en b, zich bevinden (omlijnde gebied in bijlage 4, 
Tabel 2), dan ziet men dat het verschil in lichtintensiteit in 
dit gebied 28 % bedraagt ( ((85.8 - 61.9) / 85.8) * 100 % ). Zelfs 
bij het gebruik van vier referenties is dus het verschil in 
helderheid groter dan het verschil s e gment aan-uit. 
Het is mogelijk, door bij de verschillende sensoren de waarde 
van R in de detectieschakeling aan te passen, en daarmee voor de 
verschille n i n helderheid te corrigeren. Omdat echter, door 
stofdeel tjes en kras jes op het display, er onverwachte verschillen 
in lichtintensite it kunnen voorkomen, wordt boven s taande methode 
als ongeschikt beschouwd. Men ka n namelijk niet eisen dat het 
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Intensiteit 
I 
î * 100 

max 

100 

bo 

Fig. 7.5: Lichtintensiteitsverdeling beeldvlak (opstelling uit 
figuur 6.9). 

display volledig schoon en krasvrij is. 

7.2 Flankdetectie. 

Omdat een betrouwbare detectie met behulp van referentie sensoren 
moeilijk realiseerbaar is, is er gezocht naar een andere 
detectiemethode. De methode die dan het meest geschikt lijkt, 
is gebruik maken van het feit dat alle cijfersegmenten verdwijnen 
wanneer men de thermometer uitschakelt. Bij het uitschakelen van 
de thermometer zal, bij sensoren waar een cijfersegment aanwezig 
was, de fotostroom stijgen, terwij I bij sensoren waar geen segment 
aanwezig was de fotostroom gelijk zal blijven. 
De thermometer zal, bij deze methode, nadat hij op zijn plaats 
is aangebracht, uitgeschakeld moeten worden. Er zal dus, bij de 
bediening van de sprekende thermometer, een extra handeling 
verricht moeten worden, tenzij men het uitschakelen van de 
thermometer automatisch laat gebeuren. 
Men heeft nu tien detectoren nodig, waarbij aan de hand van het 
feit of de fotostroom van de sensor wel of niet stijgt bij 
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uitschakeling van de thermometer, bepaald wordt of er wel of niet 
een cijfersegrnent aanwezig was. Men zal dus een eventuele 
verandering in fotostroom moeten detecteren. Men kan dit met een 
analoge schakeling doen, bi jvoorbeeld door de fotostroom te 
differentiëren. Men kan ook met behulp van de microprocessor en 
een analoog-digitaal converter de waarde van Vu (Fig 7.1) bij 
alle detectoren bepalen, voor en na uitschakeling van de 
thermometer. 
Beide methoden zijn nader onderzocht. 

7.2.1 Differentiëren. 

Omdat de halogeen lamp, die voor de belichting van de thermometer 
gebruikt wordt, gevoed wordt met wisselspanning, heeft men op de 
foto stroom een 100 Hz rimpel. Gebruikt men de detectieschakeling 
uit figuur 7.1 zonder condensator, dan heeft men een V zoals in 
figuur 7.6. u 

10 ;10 )0 -.0 
t (ms) 
) 

Vg -~t 100 mV 

Fig. 7.6: Rimpel fotostroom. 

segment aan: Vg 
segment uit: Vg 

-580 mV 
= -750 mV 

wil men door middel van een differentiator de flank detecteren 
die onstaat bij uitschakeling van de thermometer, dan zal men 
ervoor moeten zorgen dat de 100 Hz rimpel niet mee gedifferen
tieerd wordt. Dit kan gebeuren door een lamp te gebruiken die met 
een gelijkspanning gevoed wordt, of door de 100 Hz rimpel weg te 
filteren. Deze filtering kan niet, zoals in figuur 7.1, gebeuren 
door parallel aan de weerstand R een condensator te plaatsen, 
omdat dan ook de steilheid van de flank vermindert. Men zal een 
bandsperfilter moeten toevoegen. 
Wanneer men met een analoge schakeling de flank wil detecteren, 
dan zal men voor iedere sensor zo'n schakeling moeten hebben. 
Men kan niet mul tipIexen omdat alle segmenten tegelij k verdwi j nen. 
Dit nadeel heeft ertoe geleid dat de verandering in de fotostroom 
gedecteerd zal worden met behulp van een ADe, waaraan we alle 
detectorsignalen gemultiplext kunnen aanbieden. 
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7.2.2 Analoog-digitaal conversie. 

Er wordt een ADC gebruikt om de waarden van Vu in te lezen in 
het geheugen van de microprocessor. Wanneer men de waarden, voor 
uitschakeling van de thermometer, onthoudt en vergelijkt met de 
waarden na uitschakeling, kan men detecteren of er een cijferseg
ment aanwezig was. Men kan de microprocessorschakeling, die voor 
de spraak gebruikt wordt, gemakkelijk uitbreiden met een ADC en 
een mul tiplexer. Een goedkope ADC, die geschikt is voor deze taak, 
is de ADC0809 [14]. Deze ADC kost ongeveer f7,- en heeft intern 
een 8-kanaals analoge multiplexer. Omdat er echter tien segmenten 
gedetecteerd moeten worden, wordt er een externe mul tiplexer 
gebruikt (type:4067 prijs: f3,50). 
Een concept voor de schakeling die men dan verkrijgt staat in 
bijlage 5. Hier is de ADC zo geschakeld dat hij continu blijft 
converteren en na iedere conversie een interrupt genereert. Nadat, 
met behulp van de multiplexer, een bepaald sensorsignaal 
aangeboden is aan de ADC, kan de microprocessor deze interrupt 
enablen en na ontvangst van de interrupt de geconverteerde waarde 
inlezen. 
Voor de referentiespanr:inger:. V ref(+) en V ref(-) van d~ ADC wordt in 
de datasheets respectlevell]k V en GND geadvlseerd. De te 
converteren spanning zal dus tus~~n 0 en 5 Volt moeten liggen, 
omdat de voedingsspanning voor de microprocessor en ADC 5 Volt 
bedraagt. 
Dit betekent dat de detectieschakeling uit figuur 7.1 aangepast 

10nF 

10MQ 

;>-....1...-..... V. 
U 

+5V ~ 

Fig. 7.6: Detectieschakeling fotostroom. 

moet worden, omdat deze een negatieve uitgangsspanning levert. 
Voedt men de schakeling zoals in figuur 7.6. dan levert deze een 
uitgangsspanning tussen 0 en 5 Volt. Als voedingsspanning (V+) 
voor de Op-Amp is 10 Volt genomen, omdat de Op-Amp niet werkt 
wanneer de common ingangsspanning gelijk is aan de voedingsspan
ning [14, pag. 2-247]. 
Met de schakeling uit figuur 7.6 is voor de te detecteren 
segmenten (Fig. 7.2) gemeten hoeveel de spanning V daalt wanneer 
de thermometer wordt uitgeschakeld terwijl er ee; cijfersegment 
aanwezig was. De meetgegevens staan in tabel 7.2. 
Uit de meetwaarden blijkt dat de spron~ in Vu minimaal 200 mV 
bedraagt, wanneer er een segment aanwezlg was op het moment van 
uitschakeling. Is er geen segment aanwezig, dan is er ook geen 
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segment V (Volt) Vu (Volt) verschil u 
(Fig. 7 . 2 ) (segment aan) (segment uit) (Volt) 

al 3.90 3.55 0.35 
bI 3.83 3.45 0.38 
el 3.64 3.19 0.45 
f1 3.73 3.30 0.43 
gl 3.60 3.27 0.39 
a2 4.29 4.08 0.21 
b2 4.28 4.06 0.22 
e2 3.83 3.52 0.31 
f2 4.01 3.75 0.26 
g2 4.05 3.79 0.26 

Tabel 7.2: Sprong in Vu (meetschakeling Fig. 7.6). 

verandering 1n Vu' wanneer de thermometer wordt uitgeschakeld. 
De ADC0809 is een 8-bit ADC. Dit betekent dat voor een LSB 
ongeveer 20 mV zal staan (5 Vj256 = 19,53 mV). De sprong zal dus 
minimaal 10 LSB groot ZlJ n, zodat er met deze methode een 
betrouwbare detectie mogelijk is. 

Lichtsterkte 

1 loor.-

~çÎ. -

~o1. .- -

10 ~o )0 40 $0 bo 10 
---4 t (sec. na moment uitschakeling) 

Fig.7.7: Variatie lichtsterkte halogeen lamp. 

Men moet er bij de detectie rekening mee houden dat de licht
sterkte van de halogeen lamp varieert door het warm worden van 
de voedingstrafo. Deze variatie is weergegeven in figuur 7.7, 
waarbij de hoeveelheid licht gemeten is in het beeldvlak met de 
schakeling uit figuur 7.1. 
Men zal, door regelmatig te bemonsteren, ervoor moeten zorgen dat 
de tijd die verstrijkt tussen de metingen voor en na uitschakeling 
van de thermometer niet meer dan bijvoorbeeld een seconde 
bedraagt. Men hoeft dan niet te wachten totdat de lichtsterkte 
constant is, omdat de tijdconstante bij de verandering van de 
lichtsterkte veel groter dan een seconde is. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

8.1 Conclusies. 

Het doel van het onderzoek dat is uitgevoerd, is het ontwikkelen 
van een sprekende koortsthermometer, die werkt zonder dat de 
temperatuursensor met een kabel verbonden is met het gedeelte 
dat de spraak verzorgt. Bij de vakgroep EME is al bekend hoe de 
spraak gegenereerd kan worden, wanneer de temperatuur-informatie 
in het geheugen van een microprocessor aanwezig is. Daarom is 
onderzocht hoe de temperatuur-informatie vertaald kan worden naar 
een logisch signaal, dat in de microprocessor gebracht kan worden. 
Voor het bepalen van de lichaamstemperatuur wordt gebruik gemaakt 
van een standaard digitale koortsthermometer. Men heeft dan een 
goedkope en betrouwbare basis, en hoeft alleen maar een interface 
te ontwikkelen die de opgenomen temperatuur omzet naar een logisch 
signaal, dat door de microprocessor verwerkt kan worden. 
De meest eenvoudige manier om deze interface te verwezenlijken, 
is het detecteren van de cijfersegmenten op het display van de 
thermometer met behulp van fotodiodes. Omdat er niet voldoende 
ruimte is om geschikte fotodiodes direct tegen het display te 
plaatsen, wordt er een vergrote afbeelding van het display gemaakt 
met behulp van een eenvoudige lens. 
Uit het onderzoek is gebleken dat men een betrouwbare detectie 
kan verkrijgen wanneer gebruik gemaakt wordt van het feit dat 
alle cijfersegmenten verdwijnen bij uitschakeling van de 
thermometer. Men kan nu bij een Omron MC-7 thermometer de 
temperatuur in tienden van graden aflezen met behulp van tien 
opnemers. 
De fotostroom, die toeneemt wanneer een segment dat op een 
fotodiode wordt geprojecteerd verdwijnt, wordt omgezet naar een 
spanning met behulp van een eenvoudige Op-Arnp schakeling. De 
spanningen van de tien detectoren worden gemultiplext en door een 
ADC geconverteerd. De zo verkregen waarden moet men voor en na 
uitschakeling van de thermometer inlezen in de microprocessor. 
Een betrouwbare detectie is mogelijk omdat de resolutie van de 
ADC 20 mV bedraagt, terwijl de sprong, die ontstaat wanneer een 
segment wordt uitgeschakeld, minimaal 200 mV is. 
De software, die voor de verwerking van de signalen en de 
uitspraak van de temperatuur moet zorgen, moet nog ontwikkeld 
worden. Daarnaast moet er een prototype van de opstelling uit 
figuur 6.9 gemaakt worden, zodat er een productiemodel ontstaat 
waarbij ervoor gezorgd is dat de cijfersegmenten steeds op de 
juiste plaats afgebeeld zullen worden. 

8.2 Aanbevelingen. 

Wanneer men, met behulp van de detectieschakeling uit figuur 7.6 
en de ADC0809, de waarde van de fotostroom inleest in de 
microprocessor, zal de spanningssprong die ontstaat wanneer een 
segment wordt uitgeschakeld, minimaal 10 LSB's bedragen. Mocht 
dit niet voldoende blijken, dan zijn er een aantal methoden 
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waarmee de spronggrootte (in LSB's) vergroot kan worden. 
- Omdat met de opstelling uit figuur 6.9 de uitgangsspanning van 
de detectieschakeling (Fig. 7.6) niet beneden 2.5 Volt zal komen, 
kan men V ref(-) van de ADC op 2.5 volt leggen. De resolutie van de 
ADC is dan globaal verdubbeld. 
- De resölutie kan ook verdubbeld worden door bij de detectie
schakeling (Fig. 7.6), 2.5 in plaats van 5 Volt op de niet 
inverterende-ingang te zetten. Men kan dan als voedingsspanningen 
voor de Op-Amp 0 en 5 Volt gebruiken. De referentie spanningen 
van de ADC (VrefC -) en VrefC +») moeten dan respectievelijk 0 en 2.5 
Volt bedragen. 

Wanneer men per opnemer meerdere keren bemonstert, kan men voor 
de rimpel in de fotostroom (Fig. 7.6) software-matig corrigeren. 
Men hoeft dan in de detectieschakeling geen condensator meer te 
gebruiken. 
In bijlage 5 is te zien hoe de ADC en de multiplexer aangesloten 
kunnen worden aan de microprocessor. Met bits 4 tlm 7 van poort 
1 wordt één van de detectorsignalen doorgeschakeld naar ingang 
nul van de ADC. De voedingsspanningen van de multiplexer zijn 0 
en 5 Volt. Daarom is ervoor gezorgd dat de uitgangssignalen van 
de detectorschakelingen ook tussen 0 en 5 Volt liggen. 
Bij de ADC liggen AO, Al en A2 aan aarde, zodat alleen ingang nul 
gebruikt wordt. 
Wanneer het te detecteren signaal met behulp van de multiplexer 
doorgeschakeld is, moet er op P1.3 een startsignaal gegenereerd 
worden, zodat de conversie begint. Men moet dan ook INTO enablen. 
Wanneer de conversie voltooid is, genereert de ADC een interrupt 
(EOC, End Of Conversion). Direct na ontvangst van de interrupt 
kan de geconverteerde waarde door middel van een ' DATA READ' 
cyclus worden ingelezen in het processorgeheugen . De adres selectie 
gebeurt met A15. 
Door de 6 MHz klok van de microprocessor door 8 te delen (m.b.v. 
de 4040), verkrijgt men een, voor de ADC geschikte, 750 kHz klok. 
De PCF8200 spraakchip kan m.b.v. de bij EME gebruikte stan
daardschakeling [15] toegevoegd worden aan de schakeling in 
bijlage 5. 
Deze schakeling is een concept waarmee de invoer van de signalen 
gerealiseerd kan worden. Er zijn nog een aantal andere mogelijk
heden: 
- Men kan de ADC continu laten converteren door de ' End Of 
Conversion' puls (EOC), een nieuwe startpuls te laten genereren. 
Men moet dan bij 'power up' een startpuls genereren die de 
conversie op gang brengt. 

Men kan de analoge mul tiplexer 
voldoende ingangen te verkrijgen kan 
2 naar 1 multiplexers toevoegen. 

van de ADC gebruiken. Om 
men dan één 4 naar 1 of twee 

Bij de flankdetectie-methode moet de thermometer uitgeschakeld 
worden. Dit betekent dat na een keer detecteren de gemeten 
temperatuur verdwenen is. Mislukt deze detectie dan moet men bij 
de Omron MC-7 weer opnieuw de temperatuur opnemen. Bij de Philips 
HP5311M kan men echter de laatst gemeten temperatuur weer oproepen 
door de thermometer opnieuw aan te zetten. Men heeft hier dus nog 
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een tweede kans de opgemeten temperatuur te detecteren. 

Bij het maken van een prototype kan men er rekening mee houden 
dat bij de flankdetectie-methode geen egale belichting meer is 
vereist. Ook is het niet strikt noodzakelijk dat alle lichtgevoe
lige opnemers dezelfde gevoeligheid hebben. Toch verdient het de 
voorkeur de belichting en fotodiodes te handhaven zoals die in 
het verslag beschreven zijn. Men kan dan namelijk de uitgangsspan
ningen van de detectieschakelingen redelijk voorspellen, zodat 
voorkomen kan worden dat deze vastlopen tegen de voedingsspanning 
van de Op-Amp of de referentie spanning van de ADC. Ook is men 
er dan van verzekerd dat de spronggrootte niet te klein wordt door 
onvoldoende belichting in combinatie met een minder gevoelig 
exemplaar van een detector. 
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Lijst met gebruikte afkortingen. 

LCD: 
NTC: 
VCO: 
CCD: 
DRAM: 
ADC: 
LSB: 
EOC: 

Liquid Crystal Display 
Negatieve Temperatuurs Coëfficiënt 
Voltage Controlled Oscillator 
Charge Coupled Device 
Dynamic Random Access Memory 
Analoog-Digitaal Converter 
Least Significant Bit 
End Of Conversion 
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Bijlage 1: Gebruiksaanwijzing Philips 
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HP5311M. 

De Phllips thermometer (fig . A) 
In de meeste landen wordt de temperatuur 10 oe (graden Celsi
us) gemeten. In sommige landen is 'F (graden Fahrenheit) ge
bruikelijk. Voor die landen wordt de Philips thermometer in 
oF uitvoering geleverd. 
De temperatuur wordt in de punt <D van de thermometer op
genomen en elektronisch in een getal omgezel. Dit gelal leest 
u af 10 het venster ®. 
U schakelt de thermomeIer in door drukknop ó) in te drukken . 
De thermometer slaat hel resultaat van de laatste meting in het 
geheugen op . Zie voor verdere bijzonderheden lig. C. 

De gegevens In het venster 
(Fig. 8). Houd drukknop Ol ingedrukt. In het venster ver
schijnt wat is afgebeeld in lig . 8. Na ongeveer 2 seconden ver
dwiJnt dit weer. U kunt hiermee de leesbaarheid van de gege
vens in hel venster controleren . 
Fig. e. Vervolgens wordt de laatst gemeten temperatuur zichl
baar, zolang de drukknqp @ ingedrukt wordt gehouden. 
Fig. D. Laat drukknop (j) los. Dan versChijnt eerst een reeks 
puntjes en daarna de caJibratiewaarde (afhankelijk van de uit
voenng IS dat 42,00 'e of 107,6 'F). 
Na een paar seconden ve rdwijnen deze gegevens uit het 
venster en IS de thermometer klaar voor gebruik . 
Fig . E. Dit wordt zichtbaar in het venster als de thermometer 
een temperatuur lager dan 32 'e (of 90 'F) meet. 
Fig. F. Het tekentje 'e (of ' F) knippert zolang de punt van de 
thermometer op lichaamstemperatuur wordt gebracht. 
FIg. G. Dit geeft aan dat de thermometer een temperatuur ho
ger dan 42'e (of 108'F) hee« gemeten. 
Fig . H. Dit belekent dat de batterij bijna leeg is. Verwijderde ou
de batterij en plaats een nieuwe 

Batterij 
De thermometer werkl op één kleine batterij (type SR4 1). 
Fig. H geeft aan hoe u deze kunt vervangen . 

Temperatuur opnemen: 
• Drukknop cr> indrukken. Als u de laatst gemeten tempera
tuur wilt aflezen, houd de drukknop dan langer dan 2 seconden 
Ingedrukt (zie ook het gedeelte: 'De gegevens in hel venster '). 

• Leg d~ thermometer aan waar u de temperatuur wilt melen . 

Rectaal : 
Het is niet nodig de pu nt verder dan 1 cm diep aan te brengen . 

In de mond: 
Oe temperatuur is het hoogst onder de tong 

In de oksel : 
Druk de punt (j) in de oksel en druk met de bovenarm de 
thermometer tegen de borst. 

• Als u de temperatuur reclaal opneemt , kunt u de li
chaamstemperatuu r al na ongeveer' minuut aflezen. (Als u de 
meting in de oksel of in de mond uitvoert, duurt hel langer.) 
Het 'e (of 'F) teken in het venster houdt dan op met knipperen. 
In het venster kan dan de hoogst gemeten temperatuur worden 
g-e/ezen. 
• U kunt de thermometer uitschakelen door drukknop ~; op
nieuw In te drukken. 

Schoonmaken 
U kunt de thermometer schoonmaken met een wal vochtige 
doek. 
Zorg ervoor dat er geen water in de thermometer komt. 
U kunt de punt schoonmaken met lauwwarm water of sop. Om 
de punt en de slaaf van de thermometer te desinfecteren, kunt 
u medicinale alcohol gebruiken. 

Onderhoud 
Oe thermometer vergt geen onderhoud . afgezien van het 
schoonmaken na gebruIk . 
Als u de thermometer niet geregeld gebruikt, verwijder dan de 
batterij . Zo voorkomt u schade als gevolg van lekken. Houd de 
thermometer nooit in of bij een warmtebron 



49 

Bijlage 2: Gebruiksaanwijzing Omron MC-7. 

OMRON TATEISI ELECTRONICS co. 
3-4-10, TORANOMON, MINATO-KU, TOKYO 106, JAPAN 
Phone: 03-436-7094, 7079 
Telex : (242) 4087 OM RON T J 
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GE8RUIKSAANWIJZING 

1. Druk de knop (2). Geduren de ongeveer een seconde geeft 
de Indicateur Q) beeld ® weer ter bevestiging dat die 
w erkt. 
Opmerking : Indien de indicateur G) beeld ® niet aan

toont is het apparaat niet in orde. Raadpleeg 
de vertegenwoordi~ 

2. Vervolgens y eeft de indicateur W gedure nde ongeveer 
een se conde 37,00oe ± 0 ,05 °e 198,60"F ± O,09°F) 
aan @, ter bevestiging dat het apparaat behoorlijk ge
kalibreerd is . Het oe teken gaat dan flikkeren . IIndien de 
omgevingstempertuur 35°C 195°F) of meer is, zal dit 
worden weergegeven op indicateur © . 

3 Nadat het teken L ' e verschijnt is het apparaat klaar om de 
lichaamstemperatuur op te nemen en het tentoongestelde 
teken op de indicateur zal omhoog gaan tot de eigenlijke 
tem peratuu r @ bereikt is. Terwijl de temperatuur wordt 
afgemeten zal het oe lOF) teken flikkeren. Wanneer de ten
toongeste lde temperatuurschommeling beneden 0 ,02°e 
IO,04°F)/ 6 sec. is, zal het oe (OF) teken stoppen . Het licht 
zal aanblijven en het apparaat is kla ar om de lichaamstem
peratuur op te nemen. 

4. Neem vervolgens de sonde @ weg en lees de tem.Jl..era
tuur ® af. Zet de indicateur af door de knop l2J te 
d rukken. Indien dit niet gebeurt zal binnen ongeveer 15 
mlnufen het apparaat automatisch worden afgezet. 
teneinde de batterij te besparen. Indien doorlopend tem
peraturen moeten worden opgenomen. moet iedere keer 
de bovengenoemde procedure stap voor stap worden 
herhaald 

GEBRUIKSAANWIJZING 

ORAAL GEBRUIK 
Plaats de koorts voeler @ op het einde van de tong ge 
durende 15 seconden . Verschuif de koorts sonde@ naar de 
holte onder de tong en sluit de mond gedurende 45 se
conde n. 

OKSELS TANDIG GEBRUIK 
Veeg de oksel met een droog doek af. Breng de koorts sonde 
@ tegerl d :..! tw id 3 à l1 . Laat de arm over de sonde zakken en 
houd deze vast. 

REC TAAL GEBRUIK 
Schuif de koorts sonde @ een beetje voorbij de sluit spier 
binnen. 

Verklaring der tekens op de indicateur 
Vertoningen bij een hoge Wat vertoond wordt wan-
lichaamstemperatuur. neer de temperatuur bene

1. Wanneer de tempera
tuur is 

den 35,OOoe 195.00°F) en 
boven 42.00oe 1107,60°FI. 

1. Het teken " L oe" is 
zichtbaar wanneer 37.00' C-37.99'C Ilu , :1 

11 OO,OO· F- l01.99"F 1:0 I. :/; 

TekenOgaat an . 

de temperatuur 1 1 "1 

2 . Wanneer de tempera
tuur boven is 2 . 

minder dan 
35,00oe 
195.00°F) is . 
He teken " WC" is 
zichtbaar wanneer 

[ ·' i 

de temperatuur :: "1 
38 .00· C rIa li: ; 

110 2.00 '-F---- [:Û?A:l 
boven 42,OOoe ,:"1 
11 07,60°FI is. TekenOgaat flikkeren . 

SPECIFICATIONS 
Power : 

Power Consump
tion : 
Battery Llfe 

Fever Sensor: 
Display Unit : 
Accuracy: 

Measurement 
Range: 

Dimensions: 

De 1.55 V ISilver Oxide 1 / SR4 1 Type, 
Eveready No.392 Battery) 

0.1mW 
More than 300 hrs. continuo us opera
tion . lapprox. 3 years . used on ce a dav) 
Thermistor 
0 .0 PC 1002°F) 
± 0. 10o e 10.20°F) between 35 .00-
39.00oe 195 0 0 - 102.20° F) at an 
ambient temperature of 22°C (71.6°FI 

35 .0 0 -42.00oe 195.00-1 OB.OO° F) 
Less than 35 .00 o e 195.00°F) "L" 
Display 
More than 42.00 ' e 11 0 7 .6 0 ·FI - " H" 
Display 
Approx. 10g 10 350z.) lincluding bat
tery) 
Approx. 1261LI x 181WI x 9lD)mm 
1491L) x 071WI x 0351D)inl 
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Bijlage 3: Lichtintensiteitsverdeling lichtbundel. 

~ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Y (mm 

1.4 53.6 70.4 81.3 88.2 86.8 87.5 89.3 87.9 79.0 58.9 

4 66.7 81.5 93.1 98.1 95.8 98.6 100 96.3 81.8 53.1 

6.6 61.0 72.5 83.1 86.8 85.7 85.9 81.5 75.3 61.0 34.2 

Tabel 1: I/lEX * 100 % (onscherp afbeelden gloeidraad). 

~ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Y (mm 

1.4 91.6 92.4 92.7 93.3 93.9 93.9 94.4 93.0 93 . 0 91.6 

4 97.8 98.0 98.7 99.4 97.8 100 99.7 99.2 98.3 97.1 

6.6 94.7 94.9 95.0 95.8 96.4 96.7 97.2 96.4 95.5 94.1 

Tabel 2: I/lEX * 100 % (opstelling figuur 5.4). 

~ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Y (mm 

1.4 97.4 97.9 98.6 98.3 99.4 99.2 98.9 97.9 96.8 95.1 

4 97.3 97.6 98.1 99.0 99 . 8 100 99.4 98.6 97.9 96.5 

6.6 91.4 91.9 92.1 92.7 93.0 93.5 93.5 92.9 91.9 90.2 

Tabel 3: I/lEX * 100 % (opstelling figuur 5.6). 
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Bijlage 4: Lichtintensiteitsverdeling beeldvlak. 

~) 
24 26.5 29 31.5 34 36 . 5 39 41.5 44 46.5 49 51.5 54 

Y (rnm 

4 27.3 29 .1 32.5 34 .0 36 .3 37 . 5 38.5 38.1 38.8 37.3 36.2 36.8 36.2 

10 37.1 40.3 44.7 46.5 49.3 50 .0 54 .7 53.3 53.7 52.6 53.1 55.1 51.5 

16 48.3 52.4 56.2 60.2 64 .0 67 .6 71 . 4 69 . 5 71.5 71 .1 72.0 70.3 67.3 

22 64.9 67 .8 73.3 76 .6 83 . 4 89 .7 92 .1 91 .8 100 98.1 96.6 93.0 91 .0 

28 59.8 64.2 70.3 75.6 83.4 88 . 5 91.3 93 .1 97.7 98 .2 97.8 94.8 90 .7 

Tabel 1: I/lEX * 100 % (opstelling figuur 5.6). 

~ 
24 26 28 30 32 34 36_ 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

Y (rnm 

5 59 .6 61 . 2 161.9 68.2 70-BI 69.4 70.6 74.0 73.8 74.8 76.0 76.0 74.0 72.6 72.4 69.8 70.4 

9.5 1169 .4 70.8 73 .6 79 .8 81.6 83.9 85.8 90.2 92.0 91.3 92.6 91.2 91.8 92.3 87.0 84 .2 83.6 

14 66 .7 69.8 73 .8 77 .6 81.4 83.0 85.6 89.2 88.6 91.3 91.4 90.3 89.8 94.0 90 .0 86 .6 82.4 

18.5 69 .8 72 .0 76 .2 79.0 80.2 82.6 88 .0 91.0 %.2 91.0 92.4 92.0 91.6 91.0 88.6 85 .0 82 .3 

23 71 .4 73 .2 76. 6 78.8 84 .0 94.0 92 .0 90.0 95.0 97 .2 100 96.8 94.0 69.0 93 .6 90 . 4 87.0 

Tabel 2: I/I * 100 % (opstelling figuur 6.9). 
(omlijnde gebIed: referentie 2 met bijbehorende opnemers) 
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